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Предстои да се направи План за управление на 
недвижимото културно наследство

Специална комисия, назна-
чена със Заповед на кмета на 
Община Плевен Георг Спартан-
ски, направи през месец март 
оглед на всички къщи, разполо-
жени по протежение на стара-
та главна улица. За две седми-
ци е направен обход и са със-
тавени констативни протоко-
ли за всяка една от сградите от 
началото на улица „Васил Лев-
ски” до ДКЦ ІІ. Основният до-
клад е от 10 страници и опис-
ва къде има падащи елементи 
от корнизите на сградите или 
поставени незаконни рекла-
ми и навеси. Много от обекти-
те имат разположени на сама-
та улица летни градини, тъй ка-
то първите им етажи са обосо-
бени като заведения. Емблема-
тично се оказа през март стро-
ителството без проект и разре-
шение на съоръжение пред зна-
кова къща, паметник на култу-
рата, намираща се на площад 
„Свободата”. След своевремен-
ната намеса на кмета и неговия 
екип, строежът беше премах-
нат. Но в негово съседство от 
години продължава да се руши 
сграда, която също е паметник 
на културата. Оглед е направен 
на 80 сгради със статут „Недви-
жими културни ценности”, съ-
общиха  официално за медиите 
от общината.

„Част от сградите по улица 
„Васил Левски” са паметници 
на културата. Друга част са гру-
пови паметници на културата. 
Малко са къщите, които не по-
падат като обекти под Закона за 
културното наследство. Всяка 
от тях е разгледана по отделно 
за падащи или неподдържани 

мазилки, корнизи, декоративни 
елементи, зазиждане на отвори 
или преустройства без проект-
на документация. На собстве-
ниците им ще бъдат изпратени 
писма. Те ще са под формата на 
Заповеди и ще са разписани по 
Закона за устройство на терито-
рията (ЗУТ). Според него, все-
ки собственик трябва да под-
държа сградата си в добро тех-
ническо състояние, което да не 
застрашава живота и здравето 
на хората. Това още повече ва-
жи за намиращите се на улич-
на регулация обекти. Подходът, 
според нормативните докумен-
ти, е два вида – към собствени-
ци на сгради, които не са кул-
турни паметници и към такива, 
които попадат към разпоредби-
те на Закона за културното на-
следство. Към вторите трябва 
да се действа със съгласуване 
с Националния институт за не-
движимо културно наследство 
на фасадните елементи, преу-
стройствата, навеси, летни гра-
дини, чадъри и площ, дори и на 
вида на поставяните чадъри. 
Тук обаче, срокът за съгласува-
не е два месеца. Затова се нала-
га да бъде предложена цялост-
на схема на Старата главна ули-
ца на Плевен, с всички видове 
преместваеми обекти по смисъ-
ла на чл. 56 по ЗУТ – летни гра-
дини, машини за сладолед, пу-
канки, царевица и кафе, плюс 
реклами на магазините. Тя ще 
бъде изготвена от общинската 
администрация. А всичко то-
ва ще подлежи на съгласуване 
от Общинския съвет в Плевен”, 
обяснява арх. Невяна Иванче-
ва, зам.-кмет по строителство в 

Община Плевен. И допълва, че 
няма как всеки собственик по 
лични критерии да поставя на 
фасадата на сградата реклами, 
табели и други информационни 
бордове. Предстои със Заповед 
да се даде срок на притежате-
лите на сградите да си направят 
съответните искания към Наци-
оналния институт за недвижи-
мо културно наследство. Соб-
ствениците на останалите сгра-

ди, които не са обявявани за па-
метници на културата, ще тряб-
ва да предприемат действия са-
ми да ремонтират и приведат 
във вид фасадите си. Цялостна-
та схема също ще бъде одобре-
на от Общинския съвет, за да 
няма излишни спорове между 
гражданите и Общината. 

„Представителят на инспек-
тората към Министерство на 
културата Пламен Иванов, кой-

то беше в Плевен във връзка 
с преустройството на обекта, 
предизвикал спорове през март, 
е препоръчал Община Плевен 
да поръча актуализация, в коя-
то да бъде отразено състояние-
то на обектите в града и на тази 
база да се направи План за уп-
равление на недвижимото кул-
турно наследство. Това ще уле-
сни по-нататъшната работа на 
администрацията и взаимоот-
ношенията със собствениците. 
Констативният протокол е са-
мо първата крачка, която пра-
вим. Ще следват предписания 
към поне стотината собствени-
ци на къщи по Старата главна. 
И като те ги изпълнят, ще се на-
прави общата схема. След това 
ще се действа според разписа-
ното в Закона. Искам да изра-
зя категоричността на кмета, а 
и моята и на администрацията, 
че няма да се прави компромис 
на никого. Подходът към всич-
ки ще бъде еднакъв. Няма да се 
търпят пристройки, маскирани 
като летни градини и получили 
разрешение за такива”, катего-
рична е арх. Иванчева.

ПРОвеРки на фасадите на стаРите сгРади 
в Плевен кОнстатиРаха масОви наРушения
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Проверки на фасадите на старите сгради в Плевен...
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Малко повече от 200 са къ-
щите, паметници на култура-
та в Плевен. Предстои всич-
ки те да бъдат огледани и да се 
изготвят констативни протоко-
ли за състоянието им, както и 
предписания за тяхното техни-
ческо укрепване и привеждане 
в добър външен вид. Като най-
често срещани нарушения сега 
комисията е констатирала въ-
трешни и външни преустрой-
ства на сградите без разреши-
телни, префасадиране на при-
земните етажи,поставяне на ре-
клами или създаване на летни 
градини към заведения.

Според Закона за устройство 
на територията, Община Пле-
вен определя сроковете за от-
страняване на конструктивните 
нарушения или преустройства 
и премахването на рекламни 
табели по главната улица. Те са 
различни и се прилагат за все-
ки конкретен случай. Ако соб-
ствениците не направят нищо и 
не изпълнят предписанието ще 
им бъдат налагани глоби. След 
административните санкции, 

Общи ната ще трябва да изпъл-
ни със собствени средства ре-
монтните дейности или да пре-
махне рекламните пана. „Тук 
идват и усложненията, тъй ка-
то трябва да се осигурят финан-
си, да се обяви обществена по-

ръчка, да се избере изпълнител 
и чак тогава да се пристъпи към 
ремонтните дейности. След из-
вършване на ремонтите, Общи-
на Плевен ще си търси взема-
нията по съдебен ред, ще уч-
редява ипотеки и ще налага за-
пори на имотите. При всеки от 
случаите ще е различно, а и ще 
се проточи във времето”, разяс-
нява арх. Невяна Иванчева.

За съжаление, в продълже-
ние на години общинското ръ-
ководство си е затваряло очите 
пред преустройствата по сгра-
дите, преправяни без разреши-
телно. По думите на арх. Иван-
чева още в самото начало на 
Старата главна улица бивша 
книжарница е престроявана и 
разширявана, превръщайки се 
в заведение. На много места та-
белите на магазини се поста-
вят до съществуващи, но те не 
се премахват и се натрупват. За-
зиждат се прозорци и врати. Но 
най-емблематична е къщата на 
площад „Свободата”, чийто по-

Във връзка с обществена поръчка с предмет:

„Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на 
СМР на многофамилни жилищни сгради, одобрени по Националната 

програма за енергийна ефективност”, 
 разделена на следните позиции: 
-  І позиция „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на  

 СМР на блок 115, ж.к. Дружба, гр. Плевен”
-  ІІ позиция „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на  

 СМР на блок 118, ж.к. Дружба, гр. Плевен”
-  ІІІ позиция „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на  

 СМР на блок 227, ж.к. Дружба, гр. Плевен”
-  ІV позиция „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на  

 СМР на блок 228, ул. Дружба, гр. Плевен”
-  V позиция „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на  

 СМР на блок 315, ж.к. Дружба, гр. Плевен”
-  VІ позиция „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на  

 СМР на блок 333, ж.к. Дружба, гр. Плевен”
- VІІ позиция „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение  

 на СМР на блок „Спартак”, ул. „Георги Кочев” №14, гр. Плевен”, открита на  
 основание чл.16, ал.4 от ЗОП във връзка с чл.16, ал.8 и чл.14, ал.1, т.1 от ЗОП 
– ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА,

уведомяваме, че на 30.03.2016 г. в Регистъра на обществените поръчки е 
публикувано Обявление за обществената поръчка.

Оферти се подават в Център за административно обслужване на граждани - 
Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок до 17,00 часа на 11.05.2016 г.

На основание чл. 27, ал. 2 от ЗОП, Ви  уведомяваме, че на 30.03.2016 г. в 
Регистъра на обществени поръчки е публикувана обществена поръчка № 00226-
2016-0008 с предмет: 

„Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на 
СМР на многофамилни жилищни сгради, одобрени по Националната 

програма за енергийна ефективност”, 
 разделена на следните позиции: 
-  І позиция „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на  

 СМР на блок Георги Кочев, ул. „Г. Кочев” №16”
-  ІІ позиция „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на  

 СМР на блок Вихрен, ул. Константин Величков № 8”
-  ІІІ позиция „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на  

 СМР на блок 4, ул. Шипка №26”
-  ІV позиция „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на  

 СМР на блок с административен адрес: бул. Христо Ботев №158”
-  V позиция „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на  

 СМР на блок 42, ж.к. Сторгозия”
-  VІ позиция „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на  

 СМР на блок 13, ж.к.  Сторгозия”
- VІІ позиция „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение  

 на СМР на ШПК 3, ж.к. Сторгозия”. 

Оферти се подават в Център за административно обслужване на граждани - 
Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок до 17,00 часа на 12.05.2016 г.

Община Плевен Община Плевен
Обявление за Обществена пОръчка Обявление за Обществена пОръчка

Дарения за паметник на емил 
Димитров набира община плевен

Община Плевен обявява да-
рителска акция за събиране на 
средства за изграждане памет-
ник на незабравизмия изпъл-
нител и композитор Емил Ди-
митров, съобщи кметът Георг 
Спартански. Време е по дос-
тойнство да отдадем своята по-
чит към именития ни съгражда-
нин след премахването на баре-
лефа на певеца пред читалище 
„Съгласие”, който не се ползва-
ше с одобрение, подчерта кме-
тът.

Идеята ни е не да съберем по-
сериозни суми само от две-три 
по-големи фирми, а  с макар и по-
скромни средства да се включат 
максимален брой предприятия, 

организации и граждани - та-
ка всички ще бъдем съпричаст-
ни към начинанието, е мнението 
на Георг Спартански. Той обяви 
и дарителската сметка: Общи-
на Плевен, Българо-американ-
ска кредитна банка - Офис Пле-
вен, BIC BGUSBGSF, IBAN: 
BG85BGUS91608404113900, 
код вид плащане: 44 51 00 „Да-
рения, помощи и други безвъз-
мездно получени суми от стра-
ната” - за изграждане паметник 
на Емил Димитров.

Предстои да бъде избрано 
място за поставяне на паметни-
ка в централната градска част и 
обявяване на конкурс за идеен 
проект.

крив и стена се рушат, а тухли-
те вече падат на улицата. Сгра-
дата има шест собственици и 
част от тях не желаят да напра-
вят ремонт на покрива, който 
се води обща част. Друг пример 
е сградата на бившето ХЕИ, ко-
ято горя преди години. От 2015 
година за нея има констати-
вен протокол и Заповед за въз-
становяване от страна на соб-
ствениците, но след това не са 
предприети мерки за контрол 
на изпълнението. Затова сега 
в рамките на един месец всич-
ки притежатели на съответните 
имоти ще получат официални 
писма от Община Плевен, в ко-
ито ще бъдат призовани да пре-
махнат незаконните реклами, 
пристройки и да направят про-
екти за нови, и да ги внесат за 
съгласуване. В тях ще има кон-
кретни срокове и след като те 
изтекат, и не бъдат взети мер-
ки, Общината ще ги накаже по 

административен ред.
Зам. кметът Милен Яков ве-

че е изискал от главния инже-
нер списък със разрешителни-
те за строеж и преустройство. 
По надлежния ред Община 
Плевен ще призове и собстве-
ниците, които във времето са 
направили разширения на пло-
щта след преустройства, да по-
дадат коригиращи декларации 
в отдел Местни данъци и так-
си. 

Като добър пример комиси-
ята сочи сградата на ул. „Васил 
Левски” 124, където предстои 
изпълнение на фасадна рестав-
рация, за което е изготвен про-
ект, съгласуван с Община Пле-
вен и Министерството на кул-
турата, както и тези с номера 
98 и 151 на същата улица,  на 
пл. „Свободата” 20, на ъгъ-
ла на ул. „Васил Левски” и ул. 
„Коста Хаджипакев”, които се 
поддържат в добро състояние.
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Р е Ш е н и е №134 / 31.03.2016 г., гр. Плевен
ОТнОСнО: Приемане на отчет за изпълнение на ре-

шенията от №1072/25.05.2014 г. до №1337/18.12.2014 
г., мандат 2011-2015 г.

На основание чл.24, т.5 и чл.76 от Правилника за ор-
ганизацията и дейността на Общински съвет – Плевен, 
неговите комисии и взаимодействието му с Общинската 
администрация за мандат 2015-2019 г. и чл.21, ал.1, т.24 
от Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация

ОбщинСКи СЪвеТ – Плевен
Р е Ш и:

1. Приема за изпълнение и снема от отчет решения на 
Общински съвет – Плевен: от № 1072/25.05.2014 г. до 
№1337/18.12.2014 г.

2. Приема за сведение отчета по т.1, неразделна част 
от настоящото решение.

Мотиви: Настоящото решение е прието на чл.24, т.5 
и чл.76 от Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет – Плевен, неговите комисии и взаимо-
действието му с Общинската администрация за мандат 
2015-2019 г. и чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация по предло-
жение  от ПК по «Законност, предотвратяване и уста-
новяване конфликт на интереси и контрол по изпълне-
ние на решенията»,  с вх.№ ОбС-0195/22.03.2016 г., на 
заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 
31.03.2016 г., Протокол № 06, точка 1 от дневния ред, 
и е подпечатано с официалния печат на Общински съ-
вет – Плевен.

Председател на Общински съвет – Плевен: Мартин Митев

Р е Ш е н и е №135 / 31.03.2016 г., гр. Плевен
ОТнОСнО: Приемане на Наредба за насърчаване на 

инвестициите с общинско значение в Община Плевен и 
издаване на сертификати клас В

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 
от Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация, във връзка с чл.23з, ал.1 от Закона за насър-
чаване на инвестициите, чл.26 от Закона за норматив-
ните актове, при спазване изискванията на чл.28 от За-
кона за нормативните актове и чл.75, 76, 77 и 79 от Ад-
министративнопроцесуалния кодекс

ОбщинСКи СЪвеТ – Плевен
Р е Ш и:

1. Приема Наредба за насърчаване на инвестициите с 
общинско значение в Община Плевен и издаване на сер-
тификати клас В, съгласно Приложение, което е нераз-
делна част от настоящето Решение.

2. Наредбата влиза в сила от 15.04.2016 г.
Мотиви: Настоящото решение е прието на чл.21, 

ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка 
с чл.23з, ал.1 от Закона за насърчаване на инвестици-
ите, чл.26 от Закона за нормативните актове, при спаз-
ване изискванията на чл.28 от Закона за нормативните 
актове и чл.75, 76, 77 и 79 от Административнопроцесу-
алния кодекс  по предложение  от Мартин Митев – Пред-
седател на ОбС-Плевен,  с вх.№ ОбС-0238/07.03.2016 г., 
на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено 
на 31.03.2016 г., Протокол № 06, точка 2 от дневния ред, 
и е подпечатано с официалния печат на Общински съ-
вет – Плевен.

Председател на Общински съвет – Плевен: Мартин Митев

Р е Ш е н и е №136 / 31.03.2016 г., гр. Плевен
ОТнОСнО: Приемане на Наредба за изменение на 

Наредба №2 на Общински съвет – Плевен за опазване 
на околната среда в Община Плевен

На основание чл.21, ал.1, т.13 и т.23 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната администрация, във 
връзка с чл. чл.33-35 и чл.40 от Наредба №2 на Общин-
ски съвет – Плевен, чл.11, ал.3, чл.26, чл.28 от Закона за 
нормативните актове и чл.75, 76, 77 и 79 от Администра-
тивно-процесуалния кодекс

ОбщинСКи СЪвеТ – Плевен
Р е Ш и:

1. Приема Наредба за изменение на Наредба №2 на 
Общински съвет-Плевен за опазване на околната среда в 
Община  както следва:

§1. В т.2 от чл.40, Раздел четвърти, на мястото на те-
кста „60 календарни дни” да се чете „14 календарни 
дни” или текста приема следното съдържание:

„Задължение на лицата по чл.33, стопанисващи пло-
щадките за временно съхранение, е да съхраняват доставе-
ното МПС в продължение на 14 календарни дни и изготвят 
Удостоверение по чл.34 / като не се вписват данни на соб-
ственик/. Лица претендиращи право на собственост върху 
съхраняваното МПС, в случай че представят талон за ре-
гистрация, чиито данни съвпадат с предоставените с Про-
токол от комисия данни, има право да поиска вписване на 
имената му в Удостоверението.”

2. Измененията на Наредбата влизат в сила 7 дни след 
публикуването им в местен вестник и на интернет стра-
ницата на Общински съвет – Плевен.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.1, т.13 и т.23 от Закона за местното само-
управление и местната администрация, във връзка с 
чл. чл.33-35 и чл.40 от Наредба №2 на Общински съ-
вет – Плевен, чл.11, ал.3, чл.26, чл.28 от Закона за нор-
мативните актове и чл.75, 76, 77 и 79 от Администра-
тивно-процесуалния кодекс   по предложение  от Георг 
Спартански – Кмет на Община Плевен,  с вх.№ ОбС-
0248/16.03.2016 г., на заседание на Общински съвет 
– Плевен, проведено на 31.03.2016 г., Протокол № 06, 
точка 3 от дневния ред, и е подпечатано с официалния 
печат на Общински съвет – Плевен.

Председател на Общински съвет – Плевен: Мартин Митев

Р е Ш е н и е №137 / 31.03.2016 г., гр. Плевен
ОТнОСнО: Приемане на Наредба за изменение на 

Наредба №14 за търговската дейност на територи-

ята на Община Плевен
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 

от Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация, чл.11, ал.3, чл.26, чл.28 от Закона за норма-
тивните актове и чл.75, 76, 77 и 79 от Административно-
процесуалния кодекс

ОбщинСКи СЪвеТ – Плевен
Р е Ш и:

1. Приема Наредба за изменение на Наредба №14 за 
търговската дейност на територията на Община Плевен 
, както следва:

§1. Отменя т.1 от чл.16, Раздел ІІ Глава втора;
§2 Точки т.2, т.3  т.4 от чл.16, Раздел ІІ Глава втора, 

се преномерират и става т.1, т.2 и т.3 със следното съ-
държание:

т.1 Търговия на открито със зеленчуци, хранителни 
стоки, галантерия, текстилни изделия, обувки и промиш-
лени стоки извън стационарните търговски обекти и паза-
рите, освен в случаите, за които има издадено нарочно Раз-
решение по реда на Наредба №15 на ОбС – Плевен.

т.2 Извършване на търговска дейност в частни дворни 
места без Разрешение издадено по реда на Наредба №15 
на ОбС – Плевен.

т.3 Извършване на търговска дейност под заслона на 
автобусните спирки и използването на подръчни съоръ-
жения като пейки, кашони, касети, както и на огради и 
входни врати на жилищни сгради и дворове като места 
за такъв вид дейност.

2. Измененията на Наредбата влизат в сила 7 дни след 
публикуването им в местен вестник и на интернет стра-
ницата на Общински съвет – Плевен.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, 
чл.11, ал.3, чл.26, чл.28 от Закона за нормативните ак-
тове и чл.75, 76, 77 и 79 от Административно-процесу-
алния кодекс по предложение  от Георг Спартански  – 
Кмет на Община Плевен ,  с вх.№ ОбС-0246/16.03.2016 
г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено 
на 31.03.2016 г., Протокол № 06, точка 4 от дневния ред, 
и е подпечатано с официалния печат на Общински съ-
вет – Плевен.

Председател на Общински съвет – Плевен: Мартин Митев

Р е Ш е н и е №138 / 31.03.2016 г., гр. Плевен
ОТнОСнО: Приемане на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба №17 за определянето и админи-
стрирането на местните такси и цени на услуги на те-
риторията на Община Плевен

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.7 
и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.8 и чл.9 от Закона за местните да-
нъци и такси, чл.11, ал.3, чл.26 от Закона за норматив-
ните актове, при спазване изискванията на  чл.28 от За-
кона за нормативните актове и чл.75,76,77 и  79 от Ад-
министративнопроцесуалния кодекс

ОбщинСКи СЪвеТ – Плевен
Р е Ш и:

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № 17 за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на Об-
щина Плевен, както следва:

§1. В глава първа «Общи положения», в чл.4 се добавя 
нова ал.6 със следното съдържание:

„(6 нова) Община Плевен предоставя комплексни ус-
луги на гражданите и фирмите.

1. Комплексните услуги се състоят от отделни услуги, из-
давани от една или повече административни структури.

2. Срокът за изпълнение на комплексните услуги се 
определя, както следва:

2.1. Когато изпълнението на комплексната услуга из-
исква последователно изпълнение на отделните услуги, 
срокът се определя от сбора на времената за изпълнение 
на всяка услуга;

2.2. Когато изпълнението на комплексната услуга не 
изисква последователно изпълнение на отделните ус-
луги времето за изпълнение се определя от услугата с 
най-дълъг срок за изпълнение.

3. Цената на комплексната услуга се определя като 
сбор от таксите/цените на отделните услуги, определени 
в Наредбата или от отделните администрации, включи-
телно и цената на куриерската услуга, ако се ползва та-
кава.

4. Комплексните услуги се заплащат на касата на Об-
щина Плевен  и служебно се превеждат по сметките на 
конкретните изпълнители на всяка отделна услуга.

§2. В раздел V «Такси за административни услуги», 
чл.28, ал.1, 2 и 3 се променят като придобиват следното 
съдържание: 

„Чл. 28.(1) За извършени услуги по гражданското със-
тояние се заплащат следните такси :

№ услуга такса

1.  
за издаване на дубликати на удостовере-
ние за раждане или за граждански брак, 
както и за повторно издаване на препис-
извлечение от акт за смърт

5.00 лв.

2. издаване на удостоверение за идентич-
ност на имена 4.00 лв.

3. за издаване на удостоверение, че не е 
съставен акт за раждане или акт за смърт 3.00 лв.

4. за издаване на удостоверение за семейно 
положение 3.00 лв.

5. за издаване на удостоверение за род-
ствени връзки 3.00 лв.

6. 
за адресна регистрация и/или издаване 
на удостоверения за постоянен или на-
стоящ адрес

3.00 лв.

7. издаване на удостоверение за наслед-
ници

за първи 
екземпляр 

и по 3.00 
лв. за всеки 

следващ
8. за всички други видове удостоверения 

по искане на граждани 5.00 лв.

9. за заверка на копие от документи 3.00 лв./
стр.

10. за заверка на документи по гражданското 
състояние за чужбина 15.00 лв.

(2) Таксите по ал.1, т.1-6 вкл. се събират в половин раз-
мер на непълнолетни лица, хора с увреждания над 50%, 
майки с деца до 3 години и пенсионери над 70 години, ко-
гато посочените лица са титуляри на документа. Намалени-
ето не се отнася за експресни и бързи услуги.

(3) Сроковете за извършване на услугите по ал.1 са:
 - обикновена услуга – 5 работни дни.
 - бърза услуга – 2 работни дни.
 - експресна услуга– 8 часа.”
§3. Тарифа №4 към чл.42 на Наредба №17 за определя-

нето и администрирането на местните такси и цени на ус-
луги на територията на Община Плевен се изменя и до-
пълва като придобива следното съдържание:

Услуги по гражданско състояние и АТД
№ по 
ред Вид услуга ЦЕНА 

1. Изготвяне на справки по АТД 3.00 лв./
стр.

2. 
За признаване или отказ на чуждес-
транни съдебни решения и актове по 
гражданско състояние

50.00 лв.

3.
За приемане и комплектоване на заявле-
ние за регистрация на имуществени от-
ношения

15.00 лв.

4.
За комплектоване и изпращане в Минис-
терството на правосъдието на заявление 
за установяване наличие на българско 
гражданство

15.00 лв.

5.
За искане на ЕГН на приети с указ граж-
дани на Република България и на чужди 
граждани с разрешено постоянно преби-
ваване в страната

30.00 лв.

6. За сключване на граждански брак на ос-
нование чл.8 ал.3 от Семейния кодекс. 100.00 лв.

7. Изнесено сключване на граждански брак 300.00 лв.

8.
За дейности по изнесено сключване на 
граждански брак в културни институти и 
сградата на общинската администрация

100.00 лв.

9. 
/нова/

Удостоверение за сключване на брак от 
български граждани в чужбина 10.00лв

§4. Тарифа №8 към чл.42 на Наредба №17 за опреде-
лянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на Община Плевен се допълва и 
придобива следното съдържание:

1.

Зала “”Катя Попова”
пл. “Възраждане” № 4 

за ползване на мулти-
медия екран, техник

на час – 100.00 лв., като сумата за 
ползване на залата се намалява с 
25% за всеки следващ час; 
повече от четири часа – 350.00 
лв./ ден
на час по 60.00 лв., за всеки след-
ващ час сумата се намалява с 
25%;
за 30 минути – 50.00 лв.

 Забележка:  
 §5. Тарифа №11 към чл. 42 на Наредба №17 за опре-

делянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Плевен се изменя 
и допълва и придобива следното съдържание:
№ 
по 
ред

Вид услуга ЦЕНА

1. Определя цени за концертни про-
грами от Общински културни ин-
ститути, както следва:
1. Северняшки ансамбъл - Плевен:
а/ пълен артистичен състав
- до 30 минутна програма
- до 60 минутна програма
- до 90 минутна програма
б/ камерна програма
- до 30 минутна програма
- до 45 минутна програма
- до 60 минутна програма

2. Общински духов оркестър:
- до 30 минутна програма
- до 60 минутна програма.

3. Общинска хорова формация:
- до 30 минутна програма
- Концерт.

600 лв.
от 1 200 до 1 500 лв.
от 1 800 до 2 500 лв.

300.00 лв.
450.00 лв.
700.00 лв.

200.00 лв.
400.00 лв.

150.00 лв.
200.00 лв.

Забележка: Концертните програми са безплатни за меро-
приятия, провеждани под патронажа на Общински съвет и Об-
щина Плевен.
 §6. Тарифа №13 към чл.42 на Наредба №17 за опре-
делянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Плевен се допълва 
и придобива следното съдържание:

/всички цени в тарифата са без ДДС./  
№ 
по 
ред

Вид услуга ЦЕНА

ІІ. 1. Интернет страница на радио 
„ Плевен”:
а/ Публикации на текст до 1 200 
знака и до 3 снимки:
- еднократна
- за една седмица 
- за две седмици
- за един месец
б/ Банери за 1 месец
-  300/300 pх
-  230/300 pх
-  600/80 pх
- 230/250 pх

100.00 лв.
на ден по 80.00 лв. 
на ден по 70.00 лв.
 на ден по 50.00 лв.

200.00 лв.
180.00 лв.
150.00 лв.
120.00 лв.

V. Политическа реклама – в радио 
„Плевен”, интернет страницата 
и вестник „Плевен”

50% увеличение

2. Измененията на Наредба за изменение на Наредба № 
17 за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги на територията на Община Пле-
вен влизат в сила 7 дни след публикуването и на интер-
нет страницата на Община Плевен.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.7 и т.23 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, 
чл.8 и чл.9 от Закона за местните данъци и такси, чл.11, 
ал.3, чл.26 от Закона за нормативните актове, при спаз-
ване изискванията на  чл.28 от Закона за нормативните 
актове и чл.75,76,77 и  79 от Административнопроцесу-
алния кодекс  по предложение  от Георг Спартански – 
Кмет на Община Плевен,  с вх.№ ОбС-0247/16.03.2016 
г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено 
на 31.03.2016 г., Протокол № 06, точка 5 от дневния ред, 
и е подпечатано с официалния печат на Общински съ-
вет – Плевен.

Председател на Общински съвет – Плевен: Мартин Митев

Р е Ш е н и е №139 / 31.03.2016 г., гр. Плевен
ОТнОСнО: Освобождаване от длъжност управи-

теля на „Инжстрой” ЕООД и избиране  управители на 
дружеството

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.137, 
ал.1, т.5 от Търговския закон, чл.17, ал.1, т.1 от Наредба 
№8 на Общински съвет – Плевен 

ОбщинСКи СЪвеТ – Плевен
Р е Ш и:

1. Освобождава от длъжност и не освобождава от от-
говорност Валентина Вълчанова – управител на „Ин-
жстрой” ЕООД.

2. Приема промени в Учредителен акт на „Инжстрой” 
ЕООД, гр. Плевен, съгласно Приложение №1 към насто-
ящото Решение:

2.1. Дружеството се управлява от трима Управители, 
избрани от Общински съвет – Плевен, за срок от три го-
дини. Управителите организират и ръководят дейността 
на дружеството съобразно закона и решенията на едно-
личния собственик на капитала.

2.2. При осъществяване дейността на дружеството, 
последното ще се представлява с подписите на двама от 
управителите.

3. Избира за управители на „Инжстрой” ЕООД, Пле-
вен за срок от 

3 /три/ години считано от датата на вписване в Тър-
говския регистър.

3.1. Йордан Атанасов  Богословов
3.2. Пламен Николов Петков
4. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши 

необходимите правни и фактически действия във връзка 
с прекратяване на договора за управление на „Ин-
жстрой” ЕООД с Валентина Вълчанова и сключването 
на договор за управление с избраните управители на 
дружеството.

5. Възлага на управителите на дружеството да извър-
шат необходимите правни и фактически действия във 
връзка с вписването на настоящото решение в Търгов-
ския регистър към Агенцията по вписванията.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, чл.137, ал.1, т.5 от Търгов-
ския закон, чл.17, ал.1, т.1 от Наредба №8 на Общински 
съвет – Плевен по предложение  от Милен Яков – ВРИД 
Кмет на Община Плевен,  с вх.№ ОбС-0150-2/22.03.2016 
г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено 
на 31.03.2016 г., Протокол № 06, точка 6  от дневния ред, 
и е подпечатано с официалния печат на Общински съ-
вет – Плевен.

Председател на Общински съвет – Плевен: Мартин Митев

Р е Ш е н и е №140 / 31.03.2016 г., гр. Плевен
ОТнОСнО: Възлагане на Кмета на Община Плевен 

да представлява Община Плевен в заседание на Общо 
събрание на Асоциация по ВиК – Плевен

На основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, 
във връзка с чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите 

ОбщинСКи СЪвеТ – Плевен
Р е Ш и:

1. Упълномощава и възлага на Георг Спартански – 
Кмет на Община Плевен да представлява Община Пле-
вен в заседанието на Общото събрание на Асоциация по 
ВиК Плевен, насрочено за 07.04.2016 г., като гласува по 
точките от дневния ред както следва:

1.1. Отчет за изпълнение на бюджета за 2015 г – да 
гласува „ЗА” приемане на решението;

1.2. Одобряване и сключване на Договор по реда на 
чл.198 п, ал.1, предложение 1-во от Закона за водите за 
стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК сис-
темите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК 
услуги на потребителите, с действащия ВиК оператор – 
„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен – да 
гласува „ЗА” приемане на решението.

1.3. Упълномощава Кмета на Община Плевен да по-
дпише Договор по реда на чл.198 п, ал.1, предложение 
1-во от Закона за водите за стопанисване, поддържане и 
експлоатация на ВиК системите и съоръженията.

2. Определя за резервен представител на Община 
Плевен в Общото събрание по т.1 арх. Невяна Иванчева 
– Заместник-кмет на Община Плевен.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл.21 ,ал.2 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация, във връзка с 
чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите по предложение  
от Георг Спартански – Кмет на Община Плевен ,  с вх.№ 
ОбС-0251/17.03.2016 г., на заседание на Общински съ-
вет – Плевен, проведено на 31.03.2016 г., Протокол № 
06, точка 8 от дневния ред, и е подпечатано с официал-
ния печат на Общински съвет – Плевен.

 Председател на Общински съвет – Плевен: Мартин Митев
Р е Ш е н и е №141 / 31.03.2016 г., гр. Плевен

ОТнОСнО: Одобряване на размер на разноски и 
сключване на договор за определяне на имот частна об-
щинска собственост за площадка за ИУМПС и възла-
гане дейности по предаването, събирането и съхране-
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нието им
На основание чл.21, ал.1, т.13 и т.23 от Закона за мест-

ното самоуправление и местната администрация, във 
връзка с чл.чл.33-35 и чл.40 от Наредба №2 на Общин-
ски съвет – Плевен 

ОбщинСКи СЪвеТ – Плевен
Р е Ш и:

1. Одобрява разноски, дължими от собственици на 
МПС, претендиращи връщане от временна площадка, 
както следва:

  -   30,00 лв. за репатриране на автомобил;
  - 10,00 лв. на ден за престой на МПС на временен 

паркинг площадка.
 2.   Възлага на Кмета на Община Плевен да по-

дпише договор с „ФЕНИКС РЕПЛАСТИК” ЕООД, гр. 
Ловеч, съгласно предложения проект.

Мотиви: Настоящото решение е прието на осно-
вание чл.21, ал.1, т.13 и т.23 от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация, във връзка 
с чл.чл.33-35 и чл.40 от Наредба №2 на Общински съ-
вет – Плевен   по предложение  от Георг Спартански – 
Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС-0249/16.03.2016 г., 
на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено 
на 31.03.2016 г., Протокол № 06, точка 9 от дневния ред, 
и е подпечатано с официалния печат на Общински съ-
вет – Плевен.

Председател на Общински съвет – Плевен: Мартин Митев

Р е Ш е н и е №142 / 31.03.2016 г., гр. Плевен
ОТнОСнО: Приемане на отчет за изпълнение на 

План за развитие на социалните услуги в Община Пле-
вен през 2015 г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация 

ОбщинСКи СЪвеТ – Плевен
Р е Ш и:

1. Приема Отчет за изпълнение на План за развитие 
на социалните услуги в Община Плевен през  2015 г.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоупра-
вление и местната администрация по предложение  от 
Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен,  с вх.№ 
ОбС-0272/22.03.2016 г., на заседание на Общински съ-
вет – Плевен, проведено на 31.03.2016 г., Протокол № 
06, точка 10 от дневния ред, и е подпечатано с официал-
ния печат на Общински съвет – Плевен.

Председател на Общински съвет – Плевен: Мартин Митев

Р е Ш е н и е №143 / 31.03.2016 г., гр. Плевен
ОТнОСнО: Приемане на Стратегия за развитие на 

социалните услуги в Община Плевен през  2016-2020 г.
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.36б, 
ал.1 и 2 от Правилника за прилагане на Закона за соци-
ално подпомагане

ОбщинСКи СЪвеТ – Плевен
Р е Ш и:

1. Приема Стратегия за развитие на социалните ус-
луги в Община Плевен през 2016-2020 г.

2. Задължава Кмета на Община Плевен да предостави 
приетата Стратегия за развитие на социалните услуги в 
Община Плевен през 2016-2020 г. на Областния управи-
тел на Област Плевен и Директора на Регионална дирек-
ция „Социално подпомагане” Плевен.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация и чл.36б, ал.1 и 2 от Правил-
ника за прилагане на Закона за социално подпомагане по 
предложение  от Милен Яков – ВРИд Кмет на Община 
Плевен,  с вх.№ ОбС-0273/22.03.2016 г., на заседание на 
Общински съвет – Плевен, проведено на 31.03.2016 г., 
Протокол № 06, точка 11 от дневния ред, и е подпеча-
тано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.

Председател на Общински съвет – Плевен: Мартин Митев

Р е Ш е н и е №144 / 31.03.2016 г., гр. Плевен
ОТнОСнО: Приемане на План за развитие на соци-

алните услуги в Община Плевен през 2017 г.
На основание чл.36б, ал.4 и ал.5 от Правилника за 

прилагане на Закона за социално подпомагане и чл.21, 
ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация

ОбщинСКи СЪвеТ – Плевен
Р е Ш и:

1. Приема План за развитие на социалните услуги в 
Община Плевен през 2017 г.

2. Планът за развитие на социалните услуги в Община 
Плевен през 2017 г. да бъде неразделна част от Стратеги-
ята за развитие на социалните услуги в Община Плевен 
през периода 2016-2020 г.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл.36б, ал.4 и ал.5 от Правилника за прилагане на Закона 
за социално подпомагане и чл.21, ал.1, т.12 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация по 
предложение  от Милен Яков – ВРИД Кмет на Община 
Плевен,  с вх.№ ОбС-0271/22.03.2016 г., на заседание на 
Общински съвет – Плевен, проведено на 31.03.2016 г., 
Протокол № 06, точка 12 от дневния ред, и е подпеча-
тано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.

Председател на Общински съвет – Плевен: Мартин Митев

Р е Ш е н и е №145 / 31.03.2016 г., гр. Плевен
ОТнОСнО: Отпускане на допълнителни финансови 

средства за училища със самостоятелни или слети па-
ралелки с по-малко от 10 ученици в общообразовател-
ните училища от Община Плевен за обезпечаване на 
учебния процес извън определените по единни разходни 
стандарти за съответната дейност

На основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.6 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация

ОбщинСКи СЪвеТ – Плевен
Р е Ш и:

1. Отпуска допълнителни финансови средства за 
обезпечаване на учебния процес извън определените по 
единни разходни стандарти за определената дейност на 
ОУ „Васил Левски” село Беглеж в размер на 3967,80 лв.

2. Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Об-
щина Плевен за 2016 г.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 

чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното само-
управление и местната администрация по предложение  
от Георг Спартански – Кмет на Община Плевен ,  с вх.№ 
ОбС-0250/17.03.2016 г., на заседание на Общински съ-
вет – Плевен, проведено на 31.03.2016 г., Протокол № 
06, точка 13 от дневния ред, и е подпечатано с официал-
ния печат на Общински съвет – Плевен.

Председател на Общински съвет – Плевен: Мартин Митев

Р е Ш е н и е №146 / 31.03.2016 г., гр. Плевен
ОТнОСнО: Продажба на общински недвижим 

имот – незастроен урегулиран поземлен имот с иден-
тификатор 56722.661.84 – УПИ ХІІ-661.84, кв.10а, 
отреден за жилищно строителство, гр. Плевен, 
ул.”Брацигово”№23, чрез публичен търг

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 
от Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.47, ал.1, 
чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общин-
ски съвет - Плевен

ОбщинСКи СЪвеТ – Плевен
Р е Ш и:

1. Да се продаде недвижим имот – частна общинска 
собственост, актуван с АОС №40689 от 28.10.2014 г., на-
ходящ се в гр.Плевен, ул.”Брацигово”№23, представля-
ващ незастроен урегулиран поземлен имот с иденти-
фикатор 56722.661.84, с площ 223 кв.м. , урбанизирана 
територия с начин на трайно ползване: високо застро-
яване, а по регулационния план на град Плевен – УПИ 
ХІІ-661.84, кв.10а, отреден за жилищно строителство, 
чрез публичен търг с тайно наддаване, с предварително 
представяне на предложенията от участниците в адми-
нистрацията на Община Плевен, при първоначална цена 
32 000 лева без ДДС и депозит за участие в размер на 
10% от първоначалната цена.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи ко-
мисия, която да организира и проведе публичния търг.

3. Упълномощава Кмета на Община Плевен да 
сключи договор за продажба на имота по т.1, съгласно 
нормативните изисквания, със спечелилия участник.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната администрация, чл.35, 
ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.47, ал.1, чл.79, ал.1 и чл.85, 
ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински съвет – Плевен по 
предложение  от Георг Спартански – Кмет на Община 
Плевен,  с вх.№ ОбС-0222/19.02.2016 г., на заседание на 
Общински съвет – Плевен, проведено на 31.03.2016 г., 
Протокол № 06, точка 15 от дневния ред, и е подпеча-
тано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.

Председател на Общински съвет – Плевен: Мартин Митев

Р е Ш е н и е №147 / 31.03.2016 г., гр. Плевен
ОТнОСнО: Продажба на общински недвижим 

имот – незастроен урегулиран поземлен имот с иден-
тификатор 56722.664.256 – УПИ VІ – 664..256, кв.274, 
отреден за жилищно строителство, гр. Плевен 
ул.”Хаджи Бенчо”№8, чрез публичен търг

На основание чл.21, ал.2, въ връзка с  чл.21, ал.1, т.8 
от Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.47, ал.1, 
чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общин-
ски съвет – Плевен 

ОбщинСКи СЪвеТ – Плевен
Р е Ш и:

1. Да се продаде недвижим имот – частна общинска 
собственост, актуван с АОС №41363/ от 29.10.2015 г., на-
ходящ се в град Плевен, ул.”Хаджи Бенчо”№8, предста-
вляващ незастроен урегулиран поземлен имот с иден-
тификатор 56722.664.256, с площ 280 кв.м., урбанизи-
рана територия с начин на трайно ползване: незастроен 
имот за жилищни нужди, а по регулационния план на 
град Плевен – УПИ VІ-664.256, кв.274, отреден за жи-
лищно строителство, чрез публичен търг с тайно над-
даване, с предварително представяне на предложенията 
от участниците в администрацията на Община Плевен, 
при първоначална цена 33 000 лева без ДДС и депозит за 
участие в размер на  10% от първоначалната цена.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи коми-
сия, която да организира и проведе публичния търг.

3. Упълномощава Кмета на Община Плевен да сключи 
договор за продажба на имота по т.1, съгласно норматив-
ните изисквания, със спечелилия участник.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл.21, ал.2, въ връзка с  чл.21, ал.1, т.8 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната администрация, чл.35, 
ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.47, ал.1, чл.79, ал.1 и чл.85, 
ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински съвет – Плевен по 
предложение  от Георг Спартански – Кмет на Община 
Плевен,  с вх.№ ОбС-0267/21.03.2016 г., на заседание на 
Общински съвет – Плевен, проведено на 31.03.2016 г., 
Протокол № 06, точка 16 от дневния ред, и е подпеча-
тано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.

Председател на Общински съвет – Плевен: Мартин Митев

Р е Ш е н и е №148 / 31.03.2016 г., гр. Плевен
ОТнОСнО: Прекратяване на съсобственост 

между Община Плевен и Емил Василев Радойски върху 
недвижим имот, представляващ незастроен урегули-
ран поземлен имот – УПИ ХІV-671, кв.51 по плана на 
с.Буковлък, община Плевен

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 
от Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация,  чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за об-
щинската собственост, чл.60, ал.4 и чл.47, ал.4 и 5 от На-
редба №7 на Общински съвет – Плевен 

ОбщинСКи СЪвеТ – Плевен
Р е Ш и:

1. Да се прекрати съсобствеността върху недвижими 
имот, находящ се в село Буковлък, община Плевен, 
представляващ незастроен урегулиран поземлен имот, 
целият с площ 4 630 кв.м. – УПИ ХІV-671, кв.51, отре-
ден за автосервиз и обществено-обслужващи дейности, 
чрез продажба на общинския дял от имота, представля-
ващ 13 кв.м., за сумата от 125 лева без ДДС, на съсоб-
ственика Емил Василев Радойски.

2. Упълномощава Кмета на Община Плевен да 
сключи договор за прекратяване на съсобственост, съ-
гласно нормативните изисквания.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона 

за местното самоуправление и местната администра-
ция, , чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общин-
ската собственост, чл.60, ал.4 и чл.47, ал.4 и 5 от На-
редба №7 на Общински съвет – Плевен  по предложе-
ние  от Георг Спартански – Кмет на Община Плевен,  с 
вх.№ ОбС-0242/14.03.2016 г., на заседание на Общински 
съвет – Плевен, проведено на 31.03.2016 г., Протокол № 
06, точка 17 от дневния ред, и е подпечатано с официал-
ния печат на Общински съвет – Плевен.

Председател на Общински съвет – Плевен: Мартин Митев

Р е Ш е н и е №149 / 31.03.2016 г., гр. Плевен
ОТнОСнО: Прекратяване на съсобственост 

между Община Плевен и Светлана Стилиянова Хри-
стова върху недвижим имот, представляващ неза-
строен урегулиран поземлен имот – УПИ ХІV-472, кв.75 
по плана на с.Върбица, Община Плевен

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 
от Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация,  чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за об-
щинската собственост, чл.47, ал.4 и ал.5 и чл.60, ал.4 от 
Наредба №7 на Общински съвет – Плевен 

ОбщинСКи СЪвеТ – Плевен
Р е Ш и:

3. Да се прекрати съсобствеността върху недвижими 
имот, находящ се в с. Върбица, община Плевен, пред-
ставляващ незастроен урегулиран поземлен имот, ХІV-
472, кв.75, целият с площ 1150 кв.м. , чрез продажба на  
81 кв.м. придаваема част, общинска собственост и изку-
пуване на 1кв.м. отчуждаема част, собственост на Свет-
лана Стилиянова Христова, като за изравняване на дяло-
вете Светлана Стилиянова Христова, следва да заплати 
разликата в цената на придаваемите и отчуждаемите 
части в размер на 340 лева без ДДС.

4. Упълномощава Кмета на Община Плевен да 
сключи договор за прекратяване на съсобственост, съ-
гласно нормативните изисквания.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона 
за местното самоуправление и местната администра-
ция,  чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общин-
ската собственост, чл.47, ал.4 и ал.5 и чл.60, ал.4 от На-
редба №7 на Общински съвет – Плевен по предложение  
от Георг Спартански – Кмет на Община Плевен,  с вх.№ 
ОбС-0254/18.03.2016 г., на заседание на Общински съ-
вет – Плевен, проведено на 31.03.2016 г., Протокол № 
06, точка 18 от дневния ред, и е подпечатано с официал-
ния печат на Общински съвет – Плевен.

Председател на Общински съвет – Плевен: Мартин Митев

Р е Ш е н и е №150 / 31.03.2016 г., гр. Плевен
ОТнОСнО:  Предоставяне безвъзмездно за упра-

вление на Агенция за устойчиво енергийно развитие, 
недвижим, нежилищен имот – частна общинска соб-
ственост, находящ се в административната сграда 
на пл.”Възраждане”№1, гр. Плевен, актуван с АОС 
№36988/04.08.2011 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 
от Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация, чл.12, ал.3 и ал.4 от ЗОС и чл.13, ал.2 от На-
редба №7 на Общински съвет-Плевен 

ОбщинСКи СЪвеТ – Плевен
Р е Ш и:

1. Да се предостави безвъзмездно за управле-
ние на Агенция за устойчиво енергийно развитие за 
срок от 5 /пет/ години, недвижим нежилищен имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр.Плевен, 
пл.”Възраждане”№1, актуван с АОС №36988/04.08.2011 
г., представляващ самостоятелен обект в сграда с иден-
тификатор 56722.659.862.1.53 – офис №219, с площ 14 
кв.м., находящ се на първия етаж от административната 
сграда.

 2. Консумативните разходи свързани с текущото 
обслужване и поддръжка на имота, както и такса смет и 
данък сгради са за сметка на Агенция за устойчиво енер-
гийно развитие /АУЕР/.

 3. Упълномощава Кмета на община Плевен да 
сключи договор за безвъзмездно управление на имота 
по т.1 с Изпълнителния директор на Агенцията за ус-
тойчиво енергийно развитие, съгласно действащите за-
конови разпоредби и условията по предходната точка.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната администрация, чл.12, 
ал.3 и ал.4 от ЗОС и чл.13, ал.2 от Наредба №7 на Об-
щински съвет-Плевен   по предложение  от Георг Спар-
тански – Кмет на Община Плевен, с вх.№ ОбС-0184-
2/14.03.2016 г., на заседание на Общински съвет – Пле-
вен, проведено на 31.03.2016 г., Протокол № 06, точка 19 
от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на 
Общински съвет – Плевен.

Председател на Общински съвет – Плевен: Мартин Митев

Р е Ш е н и е №151 / 31.03.2016 г., гр. Плевен
ОТнОСнО: Отдаване под наем на част от имот 

– публична общинска собственост, на територията на 
град Плевен за поставяне на преместваемо съоръже-
ние – павилион

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация, съгласно чл.15, 
ал.1 от Наредба №15 на Общински съвет – Плевен, чл.14, 
ал.7 от ЗОС, чл.76, т.2, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1 от Наредба 
№7 на Общински съвет – Плевен 

ОбщинСКи СЪвеТ – Плевен
Р е Ш и:

1. Да се отдаде под наем за срок от  5/пет/ години част 
от имот – публична общинска собственост, представля-
ващ терен с площ 7,50 кв.м., за поставяне на премества-
емо съоръжение – павилион, находящ се в гр. Плевен, 
ул.”Гренадирска” в близост до бл. „Съдружие”, кв.131 
по плана на гр. Плевен, на основание одобрена от Глав-
ния архитект на Община Плевен схема за поставяне от  
11.11.2014 г.

2. Отдаването под наем на имота по т.1 да стане при 
първоначална цена в размер на 36,00 лв./месец без ДДС, 
изчислена в съответствие с Решение №522/29.04.2009 г. 
на Общински съвет – Плевен.

3. Отдаването под наем на част от имот - публична об-
щинска собственост, да се извърши чрез публичен търг 
с тайно наддаване чрез предварително представяне на 
предложенията от участниците в Администрацията на 

Община Плевен.
4. Възлага на Кмета на Община Плевен да назначи ко-

мисия, която да организира и проведе публичния търг 
за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на част 
от имот – публична общинска собственост, представля-
ващ терен с площ 7,50 кв.м., за поставяне на премества-
емо съоръжение – павилион, находящ се в гр. Плевен, 
ул.”Гренадирска” в близост до бл.”Съдружие”, кв.131 
по плана на гр. Плевен, на основание одобрена от Глав-
ния архитект на Община Плевен схема за поставяне от 
11.11.2014 г.

5. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправо-
мощено от него лице да сключи договор за наем със спе-
челилия участник съгласно протокола от тръжната ко-
мисия.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация, съгласно чл.15, ал.1 от 
Наредба №15 на Общински съвет – Плевен, чл.14, ал.7 
от ЗОС, чл.76, т.2, чл.79, ал.1 и чл.85, ал.1 от Наредба 
№7 на Общински съвет – Плевен по предложение  от 
Георг Спартански – Кмет на Община Плевен, с вх.№ 
ОбС-0250/17.03.2016 г., на заседание на Общински съ-
вет – Плевен, проведено на 31.03.2016 г., Протокол № 
06, точка 21 от дневния ред, и е подпечатано с официал-
ния печат на Общински съвет – Плевен.

Председател на Общински съвет – Плевен: Мартин Митев

Р е Ш е н и е №152 / 31.03.2016 г., гр. Плевен
ОТнОСнО: Отдаване под наем на части от имоти 

– публична общинска собственост, на територията 
на Градска градина за разполагане на преместваеми 
обекти, съгласно одобрена план-схема от  22.01.2015 
г., съгласувана от Главния архитект на Община Плевен

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал.1, т. 8 
от Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация, чл. 56, ал.1 и ал.2 от Закон за устройство на 
територията, чл.15 от Наредба № 15  на Общински съвет 
– Плевен, чл. 8, ал.1 и чл.14, ал. 7 от Закона за общин-
ската собственост, чл.76, т. 2, чл. 79, ал.1 и чл. 85, ал.1, т. 
2 от Наредба № 7 на Общински съвет – Плевен

ОбщинСКи СЪвеТ – Плевен
Р е Ш и:

1. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправо-
мощено от него лице да проведе търг за отдаване под 
наем на имоти – публична общинска собственост, на те-
риторията на Градската градина за разполагане на пре-
местваеми обекти, съгласно одобрена  план–схема от 
22.01.2015 г., съгласувана от Главния архитект на Об-
щина Плевен за обособените позиции, находящи се в 
Първа търговска зона на територията на Община Пле-
вен, регламентирана в чл. 17, ал. 3 от Наредба № 17 на 
Общински съвет - Плевен, както следва:

• позиция 2 - надуваемо детско атракционно съоръже-
ние – батут –  50.00 кв. м;

• позиция 3.1 - механични детски монетни атракции – 
до 3 бр. до 10.00 кв. м;

• позиция 3.2 - механични детски монетни атракции – 
до 3 бр. до 10.00 кв. м;

• позиция 4.1 - площадка за рисуване върху кера-
мични фигури – 4.00 кв. м;

 • позиция 4.2 - площадка за рисуване върху кера-
мични фигури – 4.00 кв. м;

 • позиция 5.1 - машина (сладолед, пуканки, царевица 
на пара) – 1.00 кв. м;

 • позиция 5.2 - машина (сладолед, пуканки, царевица 
на пара) – 1.00 кв. м;

 • позиция 5.3 - машина (сладолед, пуканки, царевица 
на пара) – 1.00 кв. м;

 • позиция 5.4 - машина (сладолед, пуканки, царевица 
на пара) – 1.00 кв. м;

 • позиция 5.5 - машина (сладолед, пуканки, царевица 
на пара) – 1.00 кв. м;

 • позиция 7 - атракционно съоръжение „бънджи“ – 
12 кв. м;

 • позиция 8 – детски кът за разполагане на атракци-
онни съоръжения, без посочените по останалите пози-
ции, и детски електромобилчета, до 85.00 кв. м;

 • позиция 9 - атракционно съоръжение „мини-голф“ 
до 98 кв. м;

2. Отдаването под наем на части от имоти по т.1 да се 
извърши по цени, определени в чл.17 на Наредба № 17 
на Общински съвет - Плевен, както следва:

 • позиция 2 - надуваемо детско атракционно съоръ-
жение – батут – 50.00 кв. м – 20.00 лв./кв. м на месец без 
ДДС за площ до 10.00 кв. м, а за площта от 11 кв. м  до 
50 кв. м се заплаща посочената такса от 20.00 лв./кв. м и 
за всеки кв. м над 10 кв. м се заплаща такса в размер на 
60 % от посочената такса от 20.00 лв./кв.  м;

• позиция 3.1 - механични детски монетни атракции – 
20. 00 лв./кв.м. без ДДС;

• позиция 3.2 - механични детски монетни атракции 
–20.00 лв./кв. м. без ДДС;

• позиция 4.1 - площадка за рисуване върху кера-
мични фигури – 30.00 лв./кв. м без ДДС;

• позиция 4.2 - площадка за рисуване върху кера-
мични фигури – 30.00 лв./кв. м. без ДДС;

• позиция 5.1 - машина (сладолед, пуканки, царевица 
на пара) – 45.00 лв./кв. м. без ДДС;

• позиция 5.2 - машина (сладолед, пуканки, царевица 
на пара) – 45.00 лв./кв. м. без ДДС;

• позиция 5.3 - машина (сладолед, пуканки, царевица 
на пара) – 45.00 лв./кв. м. без ДДС;

• позиция 5.4 - машина (сладолед, пуканки, царевица 
на пара) – 45.00 лв./кв. м. без ДДС;

• позиция 5.5 - машина (сладолед, пуканки, царевица 
на пара) – 45.00 лв./кв. м. без ДДС;

 • позиция 7 - атракционно съоръжение „бънджи“ – 
20.00 лв./кв. м. на месец без ДДС за площ до 10.00 кв. м, 
а за площта от 11 кв. м  до 50 кв. м се заплаща посоче-
ната такса от 20.00 лв./кв. м и за всеки кв. м над 10 кв. м 
се заплаща такса в размер на 60 % от посочената такса 
от 20.00 лв./кв. м;

• позиция 8 – детски кът за разполагане на атракци-
онни съоръжения, без посочените по останалите пози-
ции, и детски електромобилчета :

а)  20.00 лв./кв. м на месец без ДДС за площ до 10.00 
кв. м;

б)  за площ от 11 кв. м  до 50 кв. м се заплаща дъл-
жимата такса по буква „а“  и за всеки кв. м над 10 кв. м 
се заплаща такса в размер на 60 % от посочената такса 
по   буква „а“;

в) за площта от 51 кв. м до 100 кв. м се заплаща такса 
по буква „б“ и за всеки кв. м над 50 кв. м се заплаща 
такса в размер на 50 % от таксата по буква „а“;
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 • позиция 9 - атракционно съоръжение „мини-голф“:
а)  20.00 лв./кв. м на месец без ДДС за площ до 10.00 

кв. м;
б)  за площ от 11 кв. м  до 50 кв. м се заплаща дължи-

мата такса по буква „а“  и за всеки кв. м над 10 кв. м се 
заплаща такса в размер на 60 % от посочената такса по  
буква „а“;

в) за площта от 51 кв. м до 100 кв. м се заплаща так-
сата по буква „б“ и за всеки кв. м над 50 кв. м се заплаща 
такса в размер на 50 % от таксата по буква „а“;

3. Отдаването под наем на части от имоти – публична 
общинска собственост, на територията на Градската гра-
дина по т.1 е за срок от 01.05.2016 г. до 31.10.2016 г.

4. Отдаването под наем на части от имоти – публична 
общинска собственост, на територията на Градската гра-
дина по т.1 да се извърши по реда на Наредба № 7 на Об-
щински съвет - Плевен, чрез публичен търг с тайно над-
даване  чрез предварително представяне на предложени-
ята на участниците в Администрацията на Община Пле-
вен и при начални месечни наемни цени съгласно т. 2.

5. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправо-
мощено от него лице да определи депозита за участие, 
както и да назначи комисия, която да организира и про-
веде търга.

6. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправо-
мощено от него лице да сключи договори за наем със 
спечелилите участници.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, 
чл. 56, ал.1 и ал.2 от Закон за устройство на територи-
ята, чл.15 от Наредба № 15  на Общински съвет – Пле-
вен, чл. 8, ал.1 и чл.14, ал. 7 от Закона за общинската 
собственост, чл.76, т. 2, чл. 79, ал.1 и чл. 85, ал.1, т. 2 от 
Наредба № 7 на Общински съвет – Плевен по предложе-
ние  от Георг Спартански – Кмет на Община Плевен,  с 
вх.№ ОбС-0252/17.03.2016 г., на заседание на Общински 
съвет – Плевен, проведено на 31.03.2016 г., Протокол № 
06, точка 22 от дневния ред, и е подпечатано с официал-
ния печат на Общински съвет – Плевен.

Председател на Общински съвет – Плевен: Мартин Митев

Р е Ш е н и е №153 / 31.03.2016 г., гр. Плевен
ОТнОСнО: Кандидатстване на Община Плевен с 

партньорски проект „Интегриран градски транспорт 
на Плевен – фаза 2” по Оперативна програма „Региони 
в растеж” 2014-2020 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 
и чл.59 и сл.  от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация

ОбщинСКи СЪвеТ – Плевен
Р е Ш и:

1. Дава съгласие, Община Плевен да извърши необ-
ходимата подготовка за кандидатстване с партньор-
ски проект „Интегриран градски транспорт на Плевен 
– фаза 2” по Оперативна програма „Региони в растеж” 
2014-2020 г., заедно с „Тролейбусен транспорт” ЕООД – 
Плевен, по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано 
градско развитие” на Оперативна програма „Регионално 
развитие 2007-2013 г.”

2. Дава съгласие Община Плевен и „Тролейбусен 
транспорт” ЕООД – Плевен, да подпишат Споразумение 
за общинско сътрудничество, съгласно чл.59, и сл. от За-
кона за местното самоуправление и местната админи-
страция, за разпределяне ангажиментите на всяка една 
от страните.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши 
всички необходими правни и фактически действия, във 
връзка с изпълнението на т.1 и т.2.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 и чл.59 и сл.  от 
Закона за местното самоуправление и местната админи-
страция  по предложение  от Георг Спартански – Кмет 
на Община Плевен ,  с вх.№ ОбС-0257/21.03.2016 г., на 
заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 
31.03.2016 г., Протокол № 06, точка 23 от дневния ред, 
и е подпечатано с официалния печат на Общински съ-
вет – Плевен.

Председател на Общински съвет – Плевен: Мартин Митев

Р е Ш е н и е №154 / 31.03.2016 г., гр. Плевен
ОТнОСнО: Промяна статута  и финансира-

нето на Професионална гимназия „Захарий Зограф”, 
ул.”Гривишко шосе”№2 по смисъла на чл.10 , ал.6 от За-
кона за народната просвета от учебната  2016/2017 г.

На основание чл.20, чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, 
във връзка с чл.10, ал.6 от Закона за народната просвета 
и чл.12, ал.2 от Правилника за прилагане на закона за на-
родната просвета

ОбщинСКи СЪвеТ – Плевен
Р е Ш и:

1. Дава съгласие за промяна на статута на Профе-
сионална гимназия „Захарий Зограф”, ул.”Гривишко 
шосе”№2 от държавно в общинско училище, считано от 
началото на учебната 2016/2017 г.

2. Дава съгласие за промяна на финансиращия ор-
ган на Професионална гимназия „Захарий Зограф”, 
ул.”Гривишко шосе”№2 от бюджета на Министерство 
на земеделието и храните – София към бюджета на Об-
щина Плевен, считано от 01.07.2016.

3. Дава съгласие за придобиване в публична общин-
ска собственост на управляваните от Професионална 
гимназия „Захарий Зограф”, ул.”Гривишко шосе”№2 
имоти, считано от  01.07.2016 г.

4. Упълномощава Кмета на Община Плевен да пред-
приеме всички необходими действия за промяна на ста-
тута и финансиращия органи на Професионална гимна-
зия „Захарий Зограф”, ул.”Гривишко шосе”№2 и за при-
добиване в публична общинска собственост на имотите 
на училището.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.20, чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка 
с чл.10, ал.6 от Закона за народната просвета и чл.12, 
ал.2 от Правилника за прилагане на закона за народната 
просвета  по предложение  от Георг Спартански – Кмет 
на Община Плевен,  с вх.№ ОбС-0261/21.03.2016 г., на 
заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 
31.03.2016 г., Протокол № 06, точка 24 от дневния ред, 
и е подпечатано с официалния печат на Общински съ-
вет – Плевен.

Председател на Общински съвет – Плевен: Мартин Митев

Р е Ш е н и е №155 / 31.03.2016 г., гр. Плевен
ОТнОСнО: Промяна статута  и финансирането 

на Професионална гимназия по лозарство и винарство 
„Ал. Стамболийски”, ж.к. „Сторгозия” №97 по сми-
съла на чл.10 , ал.6 от Закона за народната просвета 
от учебната  2016/2017 г.

На основание чл.20, чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, 
във връзка с чл.10, ал.6 от Закона за народната просвета 
и чл.12, ал.2 от Правилника за прилагане на закона за на-
родната просвета

ОбщинСКи СЪвеТ – Плевен
Р е Ш и:

1. Дава съгласие за промяна на статута на Професио-
нална гимназия по лозарство и винарство „Ал. Стамбо-
лийски”, ж.к. „Сторгозия” №97  от държавно в общинско 
училище, считано от началото на учебната 2016/2017 г.

2. Дава съгласие за промяна на финансиращия орган 
на Професионална гимназия по лозарство и винарство 
„Ал. Стамболийски”, ж.к. „Сторгозия” №97 от бюджета 
на Министерство на земеделието и храните – София към 
бюджета на Община Плевен, считано от 01.07.2016.

3. Дава съгласие за придобиване в публична общинска 
собственост на управляваните от Професионална гим-
назия по лозарство и винарство „Ал. Стамболийски”, 
ж.к. „Сторгозия” №97 имоти, считано от  01.07.2016г.

4. Упълномощава Кмета на Община Плевен да пред-
приеме всички необходими действия за промяна на ста-
тута и финансиращия органи на Професионална гимна-
зия по лозарство и винарство „Ал. Стамболийски”, ж.к. 
„Сторгозия” №97  и за придобиване в публична общин-
ска собственост на имотите на училището.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.20, чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка 
с чл.10, ал.6 от Закона за народната просвета и чл.12, 
ал.2 от Правилника за прилагане на закона за народната 
просвета по предложение  от Георг Спартански – Кмет 
на Община Плевен ,  с вх.№ ОбС-0258/21.03.2016 г., на 
заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 
31.03.2016 г., Протокол № 06, точка 25 от дневния ред, 
и е подпечатано с официалния печат на Общински съ-
вет – Плевен.

Председател на Общински съвет – Плевен: Мартин Митев

Р е Ш е н и е №156 / 31.03.2016 г., гр. Плевен
ОТнОСнО: Промяна статута  и финансирането 

на Професионална гимназия по хранително-вкусови 
технологии „Луи Пастьор”, ж.к. „Сторгозия” по сми-
съла на чл.10 , ал.6 от Закона за народната просвета 
от учебната  2016/2017 г.

На основание чл.20, чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, 
във връзка с чл.10, ал.6 от Закона за народната просвета 
и чл.12, ал.2 от Правилника за прилагане на закона за на-
родната просвета

ОбщинСКи СЪвеТ – Плевен
Р е Ш и:

1. Дава съгласие за промяна на статута на Профе-
сионална гимназия по хранително-вкусови техноло-
гии „Луи Пастьор”, ж.к. „Сторгозия” от държавно в 
общинско училище, считано от началото на учебната 
2016/2017 г.

2. Дава съгласие за промяна на финансиращия ор-
ган на Професионална гимназия по хранително-вкусови 
технологии „Луи Пастьор”, ж.к. „Сторгозия” от бюджета 
на Министерство на земеделието и храните – София към 
бюджета на Община Плевен, считано от 01.07.2016.

3. Дава съгласие за придобиване в публична общин-
ска собственост на управляваните от Професионална 
гимназия по хранително-вкусови технологии „Луи Пас-
тьор”, ж.к. „Сторгозия” имоти, считано от  01.07.2016г.

4. Упълномощава Кмета на Община Плевен да пред-
приеме всички необходими действия за промяна на ста-
тута и финансиращия органи на Професионална гимна-
зия по хранително-вкусови технологии „Луи Пастьор”, 
ж.к. „Сторгозия” и за придобиване в публична общинска 
собственост на имотите на училището.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.20, чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка 
с чл.10, ал.6 от Закона за народната просвета и чл.12, 
ал.2 от Правилника за прилагане на закона за народната 
просвета по предложение  от Георг Спартански – Кмет 
на Община Плевен,  с вх.№ ОбС-0259/21.03.2016 г., на 
заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 
31.03.2016 г., Протокол № 06, точка 26 от дневния ред, 
и е подпечатано с официалния печат на Общински съ-
вет – Плевен.

Председател на Общински съвет – Плевен: Мартин Митев

Р е Ш е н и е №157 / 31.03.2016 г., гр. Плевен
ОТнОСнО: Промяна статута  и финансирането 

на Професионална гимназия по мениджмънт и храни-
телни технологии, бул. ”Г. Кочев”№102 по смисъла на 
чл.10 , ал.6 от Закона за народната просвета от учеб-
ната  2016/2017 г.

На основание чл.20, чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, 
във връзка с чл.10, ал.6 от Закона за народната просвета 
и чл.12, ал.2 от Правилника за прилагане на закона за на-
родната просвета

ОбщинСКи СЪвеТ – Плевен
Р е Ш и:

1. Дава съгласие за промяна на статута на Професио-
нална гимназия по мениджмънт и хранителни техноло-
гии, бул.”Г. Кочев”№102 от държавно в общинско учи-
лище, считано от началото на учебната 2016/2017 г.

2. Дава съгласие за промяна на финансиращия орган 
на Професионална гимназия по мениджмънт и храни-
телни технологии, бул.”Г. Кочев”№102 от бюджета на 
Министерство на земеделието и храните – София към 
бюджета на Община Плевен, считано от 01.07.2016.

3. Дава съгласие за придобиване в публична общин-
ска собственост на управляваните от Професионална 
гимназия по мениджмънт и хранителни технологии, 
бул. ”Г. Кочев” №102 имоти, считано от  01.07.2016г.

4. Упълномощава Кмета на Община Плевен да пред-
приеме всички необходими действия за промяна на ста-
тута и финансиращия органи на Професионална гимна-
зия по мениджмънт и хранителни технологии, бул.”Г. 
Кочев”№102 и за придобиване в публична общинска 

собственост на имотите на училището.
Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-

ние чл.20, чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка 
с чл.10, ал.6 от Закона за народната просвета и чл.12, 
ал.2 от Правилника за прилагане на закона за народната 
просвета по предложение  от Георг Спартански – Кмет 
на Община Плевен ,  с вх.№ ОбС-0260/21.03.2016 г., на 
заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 
31.03.2016 г., Протокол № 06, точка 27 от дневния ред, 
и е подпечатано с официалния печат на Общински съ-
вет – Плевен.

Председател на Общински съвет – Плевен: Мартин Митев

Р е Ш е н и е №158 / 31.03.2016 г., гр. Плевен
ОТнОСнО: Отмяна на Решение №106/25.02.2016 г. 
 на Общински съвет – Плевен
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 

от Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация

ОбщинСКи СЪвеТ – Плевен
Р е Ш и:

1. Отменя Решение №106/25.02.2016 г. на Общин-
ски съвет – Плевен за учредяване безвъзмездно право 
на ползване на „Народно читалище „Слънце-1927”, 
с. Ралево върху недвижими, нежилищен имот – пуб-
лична общинска собственост, представляващ две поме-
щения – читалня и библиотека с площ 50 кв.м., нахо-
дящи се на първия етаж от административно търговска 
сграда – Кметство, находящ се в УПИ І, кв.7 по плана на 
с.Ралево, актуван с АОС №31310/30.10.1998 г.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация по 
предложение  от Георг Спартански -  Кмет на Община 
Плевен,  с вх.№ ОбС-0211-1/21.03.2016 г., на заседание 
на Общински съвет – Плевен, проведено на 31.03.2016 
г., Протокол № 06, точка 28 от дневния ред, и е подпеча-
тано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.

Председател на Общински съвет – Плевен: Мартин Митев

Р е Ш е н и е №159 / 31.03.2016 г., гр. Плевен
ОТнОСнО: Предоставяне за ползване на мери, па-

сища и ливади от Общинския поземлен фонд
На основание чл.21, ал. 1, т. 8 и във връзка с чл.21, ал. 

2 от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл. 37 “о” и чл. 37 “и” от Закона за соб-
ствеността и ползването на земеделски земи, чл. 41 от 
Закона за подпомагане на земеделски производители

ОбщинСКи СЪвеТ – Плевен
Р е Ш и:

І. Отменя Решение № 1521 от 25.06.2015 за предос-
тавяне за ползване на пасищата и мерите от Общинския 
поземлен фонд за отглеждане на пасищни животни, 
както и на лица, поели задължението да ги поддържат в 
добро земеделско и екологично състояние за 2015г.

ІІ. Отменя Решение №133 от 25.02.2016 г. на Общин-
ски съвет – Плевен, за Предоставяне на мери, пасищата 
и ливади от Общинския поземлен фонд през 2016 г.

IIІ. Приема годишен план за паша за ползването на 
мери, пасища и ливади  в землищата на Община Пле-
вен за 2016г.

1.Перспективният експлоатационен план за паша в 
землищата на Община Плевен е съобразен с допусти-
мото натоварване за видовете животни определен с На-
ционални стандарти за поддържане на земята в добро 
земеделско и екологично състояние.

1.1 Допустимото натоварване на мерите, пасищата и 
ливадите при спазване на изискванията на чл. 37 „и”, ал. 
4 от ЗСППЗ се разпределя между правоимащите, които 
имат регистрирани животновъдни обекти в съответното 
землище, съобразно броя и вида на регистрираните па-
сищни селскостопански животни, в зависимост от при-
тежаваните или ползвани на правно основание пасища, 
мери и ливади, но не повече от 10 дка за 1 животинска 
единица в имоти от първа до седма категория и до 20 дка 
за 1 животинска единица в имоти от осма до десета ка-
тегория. На правоимащите лица, които отглеждат говеда 
с предназначение за производство на месо и от местни 
(автохтонни) породи, се разпределят до 15 дка за 1 жи-
вотинска единица в имоти от първа до седма категория 
и до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до 
десета категория.

1.2. Мерки свързани с пашуването:
1.2.1. При свободна паша се спазват следните основни 

положения:
- начало на пашата – в края на фаза на вретенене на 

тревните култури при височина на тревостоя 8 – 10см за 
овцете и на 15см – за крави;

- да не се допуска паша на животните през ранна про-
лет и късна есен;

- при силно охрастени пасища да се прилагат т.нар. 
целенасочена паша в началото на вегетацията;

- да не се допуска струпване на животните на едно 
и също място, за да се избегне селективното изпасване.

1.2.2. При регулирана паша се прави парцелиране при 
спазване на следните основни положения: 

- броя на животните да се съобрази с продуктивното 
състояние на пасището;

- брой, големина и форма на парцелите зависят от пе-
риода на възстановяване на тревостоя – при сухи усло-
вия, броя им е от 10 до 17 дни, а при поливни от 5 до 
10 дни;

- пашата започва при достигане на пасищна зрялост 
на тревите;

- животните престояват във всеки парцел до 6 дни;
- пашата приключва при използване на 75% от тре-

востоя;
- след всяко използване на парцела се почива 20 - 30 

дни  при поливни условия и 40 - 50 дни при сухи усло-
вия.

1.2.3. Комбинирано използване – сенокосно и па-
сищно.

- редуване по години.
- двуполна система, при която площта се разделя на 

две части, в едната се пасе до края на юли, а  другата се 
коси, след което начина на ползване на парцела се сменя.

2. Като прокари за селскостопански животни до мес-
тата за паша да се ползват съществуващите полски пъ-
тища.

3. Мерки за опазване, поддържане и подобряване на 
мерите, пасищата и ливадите:

3.1. Да не се допуска строителството в мерите и паси-

щата без промяна на предназначението им с решение на 
Общински съвет.

3.2. При построяването на навеси следва да се спазват 
разпоредбите на Закона за устройство на територията и 
Закона за опазване на земеделските земи.

3.3. Да не се разорават и превръщат в обработваема 
земеделска земя – нива.

3.4. Кметът на населеното място и специализираните 
органи да осъществяват контрол за провеждането на ме-
роприятията по осигуряването на пожарна безопасност 
в мерите, пасищата и ливадите. Мероприятията по оси-
гуряване на пожарна безопасност, се извършва за сметка 
на ползвателите при сключен договор за ползването им.

3.5. Почистване от камъни:
- при равни терени почистването да се извършва 

ръчно, като се събират на купчинки и след това се из-
насят;

- при стръмни и застрашени от ерозия терени събра-
ните камъни се подреждат по кордони-тераси по хори-
зонталите на релефа на разстояние от 20 до 100м.

3.6. Възстановяването на изоставени пасища ( чрез 
умерена паша или косене ).

3.7. Почистване от храсти:
- чрез целенасочена паша;
- механично почистване чрез изрязване.
3.8. Борба с плевелна растителност:
- чрез навременна коситба;
- регулирана паша;
- окосяване на неопасаната трева.
3.9. Регулиране на водния режим при заблатени 

площи:
- чрез диги или мрежа от открити канали за отводня-

ване за ускоряване на повърхностния отток.
4. Ветеринарна профилактика се прилага при дока-

зано заболяване на животните причинено от кърлежи. 
За целта заразените пасища се поставят в изолация и не 
се допуска паша на животните в заразени участъци. При 
необходимост да се премине към химизация на небла-
гополучните райони със специфични ветеринарни пре-
парати.

5. При необходимост, частите от мерите и пасищата, 
предназначени за изкуствени пасища да се засяват с под-
ходящи тревни смески.

6. Охраната на наетите пасища, мери и ливади от Об-
щински поземлен фонд е съответно за сметка на полз-
вателите.

7. Режим за ползване, забрани и ограничения:
7.1. Въвеждат се ограничения за ползването на па-

сища включени в Натура 2000.
Забранява се:
- превръщането на мерите, пасищата и  ливадите  в об-

работваеми земи;
- коситба в размножителния период на птиците;
- използването на забранени торове и препарати за 

растителна защита;
- унищожаване на видове от флората – късане, изкоре-

няване, изкопаване или сеч;
- преминаване и престой на моторни превозни сред-

ства;
- паша на животни над допустимия вид и брой;
- изхвърлянето на селскостопански, битови и други 

отпадъци в и до синорите.
7.2. За пасища при тревно покритие по-малко от 50% 

или при хвойново покритие на 50% стадата задължи-
телно се пренасочват към друго пасище.

7.3. Косенето на мерите, пасищата и ливадите да се 
извършва до 15 юли, минимум една коситба за съответ-
ната година. Допуска се, след задължителната коситба, 
поддържане и чрез паша.  Косенето да се извършва 
ръчно или с ръчни косачки за бавно косене, като се за-
почва от средата към периферията.

IV. Дава съгласие за предоставяне под наем на мери, 
пасища и ливади от ОПФ  за общо и индивидуално полз-
ване. 

V. Определя реда и условията за предоставяне на  
мери, пасища и ливади.

1. На собственици или ползватели на животновъдни 
обекти с пасищни селскостопански животни, регистри-
рани в Интегрираната информационна система на Бъл-
гарската агенция по безопасност на храните (БАБХ), без 
търг, след подадено заявление по образец до Кмета на 
Общината в срок до 10 март. В заявлението се посочва 
размера и местонахождението на имотите, които желаят 
да ползват под наем. Към заявлението задължително се 
прилагат следните документи:

- Заявление /по одобрен образец/ по чл. 37 и, ал.5 от 
ЗСПЗЗ.

- Декларация по чл. 37и, ал.1 от ЗСПЗЗ.
- Приложение №1 – Опис на видовете и броя пасищни 

селскостопански животни, отглеждани в животновъден 
обект (постоянен обект) №............. регистриран в Интег-
рирана информационна система на БАБХ.

- Приложение №2- Опис на видовете и броя пасищни 
селскостопански животни, отглеждани в животновъден 
обект – пасище (временен обект) №........... регистриран в 
Интегрирана информационна система на БАБХ.

- Приложение № 3 Опис на собствени и ползвани 
имоти с начин на трайно ползване – мери, пасища и ли-
вади.

2. На земеделски стопани, отглеждащи пасищни сел-
скостопански животни, които колективно ще ползват 
мерите, пасищата и ливадите без търг. Договорите се 
сключват от Кмета на Община Плевен с всеки ползва-
тел.

3. На собственици на пасищни селскостопански жи-
вотни, регистрирани в Интегрираната информационна 
система на БАБХ след задоволяване на нуждите по т.1 
и т.2 след провеждане на търг, съгласно чл.37и, ал.13 от 
ЗСПЗЗ. Договорите се сключват от Кмета на Община 
Плевен за срок от една стопанска година.

4. На собственици на пасищни селскостопански жи-
вотни и на лица поели задължението да ги поддържат в 
добро земеделско и екологично състояние след провеж-
дането на търг, съгласно чл.37 и, ал.14 от ЗСПЗЗ. Дого-
ворите се сключват от Кмета на Община Плевен за срок 
от една стопанска година.

Търговете се провеждат от Кмета на Община Плевен. 
VІ. Определя наемна/арендна цена на мери, пасища 

и ливади  от ОПФ на земеделски стопани, отглеждащи 
колективно и индивидуално пасищни селскостопански 
животни в размер на пазарна наемна цена на имот, опре-
делени от лицензиран оценител, съгласно Приложение 
№1 неразделна част от настоящото Решение. 

VIІ. Определя първоначална тръжна цена за провеж-
дане на търг в размер на пазарна наемна цена на имот, 
определени от лицензиран оценител, съгласно Приложе-
ние №1 неразделна част от настоящото Решение.
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VIIІ. Определя срок на договорите за наем на мери, 
пасища и ливади от ОПФ, както следва:

- минимум 5 /пет/ стопански години, считано от сто-
панската 2016/2017г., за собственици или ползватели 
на животновъдни обекти с пасищни селскостопански 
животни, регистрирани в Интегрираната информаци-
онна система на БАБХ и за земеделски стопани отглеж-
дащи пасищни селскостопански животни, които колек-
тивно ще ползват мери, пасища и ливади. Договорите се 
сключват от Кмета на Общината.

- 1 /една/ стопанска година ( за стопанската 2016/ 
2017г.) за земеделски стопани отглеждащи пасищни сел-
скостопански животни и на лица поели задължението 
да ги поддържат в добро земеделско и екологично със-
тояние, след провеждане на търг и договор, сключен от 
Кмета на Община Плевен.

ІХ. Контролът по изпълнение на договорите по т. VІІ 
за съответните землища се възлага на кметовете и кмет-
ските наместници на населените места.

X. Договори за наем на мери, пасища и ливади от 
ОПФ със земеделски стопани, отглеждащи пасищни 
селскостопански животни в регистрирани животно-
въдни обекти в Интегрирана информационна система 
на БАБХ се сключват след подадено заявление с при-
ложени, изискуемите по т. ІV документи. Служебно се 
удостоверява, че лицето няма задължения към Община 
Плевен по ЗМДТ, към Националната агенция по при-
ходите, задължения към Държавен фонд „Земеделие”, 
Държавен поземлен фонд, не дължи такси от предходни 
години за ползване на пасища и мери, наемни вноски за 
ползване на земи от Общински поземлен фонд, както и 
дължими суми за ползването на земи без правно основа-
ние, съгласно чл.37 “в” от ЗСПЗЗ и други наеми. 

XІ. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши 
необходимите действия за правилно и законосъобразно 
провеждане на процедурите по отдаване под наем  на 
мери, пасища и ливади от ОПФ и сключи договори.

XIІ. Възлага контрол по изпълнението на настоя-
щето Решение на кметовете на кметства, кметските на-
местници, сектор „ЗГ” и звено “Инспекторат” при Об-
щина Плевен.

Приложение № 1 – Средна пазарна наемна цена за 
землищата на Община Плевен и /или пазарна наемна 
цена на имот, определени от лицензиран оценител. 
Оценките от лицензиран оценител се намират в сектор 
„ЗГ“ и е на разположение на заинтересованите лица.

Приложение № 2 – карти за ползването на мерите и 
пасищата по физически блокове, определени в Систе-
мата за идентификация на земеделските парцели. При-
ложението се намира в сектор „ЗГ“ и е на разположение 
на заинтересованите лица.

Приложение № 3 – списък с данни за земеделските 
стопани или техни сдружения, регистрирани като юри-
дически лица, отглежданите от тях животни,  съгласуван 
с ОДБХ – Плевен. 

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал. 1, т. 8 и във връзка с чл.21, ал. 2 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, 
чл. 37 “о” и чл. 37 “и” от Закона за собствеността и полз-
ването на земеделски земи, чл. 41 от Закона за подпома-
гане на земеделски производители,  по предложение  от 
Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен,  с вх.№ 
ОбС-0221-1/22.03.2016 г., на заседание на Общински съ-
вет – Плевен, проведено на 31.03.2016 г., Протокол № 
06, точка 29 от дневния ред, и е подпечатано с официал-
ния печат на Общински съвет – Плевен.

Председател на Общински съвет – Плевен: Мартин Митев

Р е Ш е н и е №160 / 31.03.2016 г., гр. Плевен
ОТнОСнО: Предложение от Католическата Ено-

рия „Дева Мария от Фатима” за поставяне на мону-
ментално-декоративен елемент -  кръст пред католи-
чески храм „Дева Мария от Фатима”, гр. Плевен

На основание чл.22, ал.1, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 
от Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация, чл. 57, ал.1 от Закона за устройство на тери-
торията 

ОбщинСКи СЪвеТ – Плевен
Р е Ш и:

1. Дава съгласие за поставяне на монументално-деко-
ративен елемент - кръст, разположен в УПИ ІХ – За озе-
леняване, кв.280 по плана на гр. Плевен, съгласно при-
ложена графична част.

2. Възлага на Главния архитект на Община Плевен да 
издаде разрешение за поставяне на монументално-деко-
ративен елемент – кръст, пред католически храм „Дева 
Мария от Фатима” в гр. Плевен, в съответствие с чл.57 
от Закона за устройство на територията и нормативните 
изисквания на Наредба №15 на Общински съвет – Пле-
вен на вносителя на предложението – Католическа Ни-
кополска Епархия, Католическа Енория „Дева Мария от 
Фатима”.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.22, ал.1, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, 
чл. 57, ал.1 от Закона за устройство на територията по 
предложение  от Милен Яков – ВРИД Кмет на Община 
Плевен,  с вх.№ ОбС-0275/23.03.2016 г., на заседание на 
Общински съвет – Плевен, проведено на 31.03.2016 г., 
Протокол № 06, точка 30 от дневния ред, и е подпеча-
тано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.

 Председател на Общински съвет – Плевен: Мартин Митев
Р е Ш е н и е №161 / 31.03.2016 г., гр. Плевен

ОТнОСнО: Заявление за допускане изменение на 
Подробен устройствен план – План за регулация и за-
строяване за урегулиран поземлен имот І – „За озеленя-
ване” в кв.612 по плана на гр. Плевен

На основание чл.21,, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 
и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.62а, ал.2, във връзкас чл.62а, ал.3, т.2 
и чл134, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територи-
ята, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собстве-
ност и чл.2, ал.2 и ал.3 от Наредба №7 на Общински съ-
вет – Плевен 

ОбщинСКи СЪвеТ – Плевен
Р е Ш и:

1. Дава съгласие да се измени действия Подробен ус-
тройствен план – План за регулация и застрояване за 
урегулиран поземлен имот І – „За озеленяване”, в кв.612 
по плана на гр. Плевен, публична общинска собстве-
ност.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправо-
мощено лице, да допусне с мотивирано предписание на 

основание чл.135, ал.3 от Закона за устройство на тери-
торията да се изработи проект за изменение на действа-
щия Подробен устройствен план – План за регулация и 
застрояване за урегулиран поземлен имот І – „За озеле-
няване”, в кв.612 по плана на гр. Плевен.

3. Дава съгласие за промяна на характера на част от 
УПИ І – „За озеленяване” в кв.612 по плана на гр. Пле-
вен, от публична общинска собственост в частна общин-
ска собственост, по приложено графично предложение, 
за изменение на Подробен устройствен план – План за 
регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот 
І – „За озеленяване”, в кв.612 по плана на гр. Плевен.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл.21,, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, 
чл.62а, ал.2, във връзкас чл.62а, ал.3, т.2 и чл134, ал.1, т.1 
от Закона за устройство на територията, чл.6, ал.1 и ал.3 
от Закона за общинската собственост и чл.2, ал.2 и ал.3 
от Наредба №7 на Общински съвет – Плевен по пред-
ложение  от Георг Спартански – Кмет на Община Пле-
вен,  с вх.№ ОбС-0262/21.03.2016 г., на заседание на Об-
щински съвет – Плевен, проведено на 31.03.2016 г., Про-
токол № 06, точка 31 от дневния ред, и е подпечатано с 
официалния печат на Общински съвет – Плевен.

Председател на Общински съвет – Плевен: Мартин Митев

Р е Ш е н и е №162 / 31.03.2016 г., гр. Плевен
ОТнОСнО: Разрешение за изработване на проект 

за подробен устройствен план – план за застрояване за 
ПИ 56722.701.3240 в местността „Стража” в земли-
щето на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите 
на техническата инфраструктура и одобряване на За-
дание за изработване на подробен устройствен план

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 
от Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация, при спазване разпоредбите на чл.17а, ал.1, 
т.1 и чл.18 от Закона за опазване на земеделските земи, 
на основание чл.124а, ал.1 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от За-
кона за устройство на територията

ОбщинСКи СЪвеТ – Плевен
Р е Ш и:

1. Разрешава изработването на проект за Подро-
бен устройствен план – План за застрояване за ПИ  
56722.701.3240 в местността „Стража” в землището на 
гр. Плевен и парцеларни планове на елементите на тех-
ническата инфраструктура. При изработване на под-
робния устройствен план да се спазват разпоредбите 
на чл.46, ал.2 от Наредба №7 за правила и нормативи 
за устройство на отделните видове територии и устрой-
ствени зони.

2. Одобрява заданието за изработване на Подро-
бен устройствен план – План за застрояване за ПИ 
56722.701.3240 в местността „Стража” в землището на 
гр. Плевен и парцеларни планове на елементите на тех-
ническата инфраструктура.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправо-
мощено лице да извърши необходимите правни и факти-
чески действия, съгласно разпоредбите на Закона за ус-
тройство на територията, свързани с изпълнение на на-
стоящото Решение.

Решенията по чл.124а от Закона за устройство на те-
риторията не подлежат на оспорване, съгласно чл.124б, 
ал.4

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, 
при спазване разпоредбите на чл.17а, ал.1, т.1 и чл.18 
от Закона за опазване на земеделските земи, на осно-
вание чл.124а, ал.1 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за 
устройство на територията по предложение  от Георг 
Спартански – Кмет на Община Плевен,  с вх.№ ОбС-
0263/21.03.2016г., на заседание на Общински съвет 
– Плевен, проведено на 31.03.2016 г., Протокол № 06, 
точка 32 от дневния ред, и е подпечатано с официалния 
печат на Общински съвет – Плевен.

 Председател на Общински съвет – Плевен: Мартин Митев
Р е Ш е н и е №163 / 31.03.2016 г., гр. Плевен

ОТнОСнО: Разрешение за изработване на проект 
за подробен устройствен план – план за застрояване за 
ПИ  56722.701.218 в местността „Стража” в земли-
щето на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите 
на техническата инфраструктура и одобряване на За-
дание за изработване на подробен устройствен план

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 
от Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация, при спазване разпоредбите на чл.17а, ал.1, 
т.1 и чл.18 от Закона за опазване на земеделските земи, 
на основание чл.124а, ал.1 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от За-
кона за устройство на територията

ОбщинСКи СЪвеТ – Плевен
Р е Ш и:

1. Разрешава изработване на проект за Подро-
бен устройствен план – План за застрояване за ПИ  
56722.701.218 в местността „Стража” в землището на 
гр. Плевен и парцеларни планове на елементите на тех-
ническата инфраструктура. При изработване на под-
робния устройствен план да се спазват разпоредбите 
на чл.46, ал.2 от Наредба №7 за правила и нормативи 
за устройство на отделните видове територии и устрой-
ствени зони.

2. Одобрява заданието за изработване на Подро-
бен устройствен план – План за застрояване за ПИ 
56722.701.218 в местността „Стража” в землището на 
гр. Плевен и парцеларни планове на елементите на тех-
ническата инфраструктура.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправо-
мощено лице да извърши необходимите правни и факти-
чески действия, съгласно разпоредбите на Закона за ус-
тройство на територията, свързани с изпълнение на на-
стоящото Решение.

Решенията по чл.124а, от Закона за устройство на те-
риторията не подлежат на оспорване, съгласно чл.124б, 
ал.4

Мотиви: Настоящото решение е прието на чл.21, 
ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, при спаз-
ване разпоредбите на чл.17а, ал.1, т.1 и чл.18 от Закона 
за опазване на земеделските земи, на основание чл.124а, 
ал.1 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на те-
риторията по предложение  от Георг Спартански – Кмет 
на Община Плевен,  с вх.№ ОбС-0264/21.03.2016 г., на 
заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 
31.03.2016 г., Протокол № 06, точка 33 от дневния ред, 

и е подпечатано с официалния печат на Общински съ-
вет – Плевен.

 Председател на Общински съвет – Плевен: Мартин Митев
Р е Ш е н и е №164 / 31.03.2016 г., гр. Плевен

ОТнОСнО: Разрешение за изработване на проект 
за подробен устройствен план – план за застрояване за 
част от ПИ 076009 в местността „Лозето” в земли-
щето на с.Ясен, парцеларни планове на елементите на 
техническата инфраструктура и одобряване на Зада-
ние за изработване на подробен устройствен план

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 
от Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация, при спазване разпоредбите на чл.17а, ал.1, 
т.1 и чл.18 от Закона за опазване на земеделските земи, 
на основание чл.124а, ал.1 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от За-
кона за устройство на територията

ОбщинСКи СЪвеТ – Плевен
Р е Ш и:

1. Разрешава изработване на проект за Подробен ус-
тройствен план – План за застрояване за част от ПИ 
076009 в местността „Лозето” в землището на с. Ясен 
/0,490 дка/ и парцеларни планове на елементите на тех-
ническата инфраструктура.

2. Одобрява заданието за изработване на Подробен 
устройствен план – План за застрояване за част от ПИ  
076009 в местността „Лозета” в землището на с. Ясен и 
парцеларни планове на елементите на техническата ин-
фраструктура.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправо-
мощено лице да извърши необходимите правни и факти-
чески действия, съгласно разпоредбите на Закона за ус-
тройство на територията свързани с изпълнение на на-
стоящото Решение.

Решенията по чл.124а от Закона за устройство на те-
риторията не подлежат на оспорване, съгласно чл.124б, 
ал.4.

Мотиви: Настоящото решение е прието на чл.21, 
ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, при спаз-
ване разпоредбите на чл.17а, ал.1, т.1 и чл.18 от Закона 
за опазване на земеделските земи, на основание чл.124а, 
ал.1 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на те-
риторията по предложение  от Георг Спартански – Кмет 
на Община Плевен,  с вх.№ ОбС-0265/21.03.2016 г., на 
заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 
31.03.2016 г., Протокол № 06, точка 34 от дневния ред, 
и е подпечатано с официалния печат на Общински съ-
вет – Плевен.

 Председател на Общински съвет – Плевен: Мартин Митев
Р е Ш е н и е №165 / 31.03.2016 г., гр. Плевен

ОТнОСнО: Разрешение за изработване на проект 
за подробен устройствен план – план за застрояване за 
част от ПИ 035010 в местността „Чортската локва” 
в землището на  с. Пелишат, парцеларни планове на еле-
ментите на техническата инфраструктура и одобря-
ване на Задание за изработване на подробен устрой-
ствен план

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 
от Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация, при спазване разпоредбите на чл.17а, ал.1, 
т.1 и чл.18 от Закона за опазване на земеделските земи, 
на основание чл.124а, ал.1 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от За-
кона за устройство на територията

ОбщинСКи СЪвеТ – Плевен
Р е Ш и:

1. Разрешава изработване на проект за Подробен ус-
тройствен план – План за застрояване за част от ПИ 
035010 в местността „Чортската локва” в землището на 
с.Пелишат и парцеларни планове на елементите на тех-
ническата инфраструктура.

2. Одобрява заданието за изработване на Подробен 
устройствен план – План за застрояване за част от ПИ 
035010 в местността „Чортската локва” в землището на 
с.Пелишат и парцеларни планове на елементите на тех-
ническата инфраструктура.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен или оправо-
мощено лице да извърши необходимите правни и факти-
чески действия, съгласно разпоредбите на Закона за ус-
тройство на територията, свързани с изпълнение на на-
стоящото Решение.

Решенията по чл.124а от Закона за устройство на те-
риторията не подлежат на оспорване, съгласно чл.124б, 
ал.4.

Мотиви: Настоящото решение е прието на чл.21, 
ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, при спаз-
ване разпоредбите на чл.17а, ал.1, т.1 и чл.18 от Закона 
за опазване на земеделските земи, на основание чл.124а, 
ал.1 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на те-
риторията по предложение  от Георг Спартански – Кмет 
на Община Плевен,  с вх.№ ОбС-0266/21.03.2016 г., на 
заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 
31.03.2016 г., Протокол № 06, точка 35 от дневния ред, 
и е подпечатано с официалния печат на Общински съ-
вет – Плевен.

Председател на Общински съвет – Плевен: Мартин Митев

Р е Ш е н и е № 166 / 31.03.2016 г., гр. Плевен
ОТнОСнО: Предоставяне на финансова помощ, в 

размер на  2 275 лв. на Магда Андреева Генкова
На основание чл.21, ал.2  във връзка с чл.21, ал.1, т.6 

от Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация

ОбщинСКи СЪвеТ – Плевен
Р е Ш и:

1. Отпуска еднократно за нуждите на Магда Андреева 
Генкова сумата от  2 275 лв. от бюджета на Община Пле-
вен за заплащане на престой в хоспис.

2. Възлага на Кмета на Община Плевен да извърши 
необходимите фактически действия по изпълнение на 
Решението на Общински съвет – Плевен.

Мотиви: Настоящото решение е прието на чл.21, ал.2  
във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното само-
управление и местната администрация по предложение  
от Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен,  с вх.№ 
ОбС-0103-1/22.03.2016 г., на заседание на Общински съ-
вет – Плевен, проведено на 31.03.2016 г., Протокол № 
06, точка 36 от дневния ред, и е подпечатано с официал-
ния печат на Общински съвет – Плевен.

Председател на Общински съвет – Плевен: Мартин Митев

6РÅØÅНИß НА ОБЩИНÑКИ ÑÚÂÅТ - ÏЛÅÂÅН
Р е Ш е н и е №167 / 31.03.2016 г., гр. Плевен

ОТнОСнО: Отлагане на дебати
На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, т.23 от За-

кона за местното самоуправление и местната администрация
ОбщинСКи СЪвеТ – Плевен

Р е Ш и:
Отлага дебатите по т.37 от приетия дневен ред: „До-

кладна записка относно декларация за арменския геноцид”, 
внесена от Николай Николов Маринов – Общински съвет-
ник, във връзка с разпоредбите на чл.21, т.23 от Закона за 
местно самоуправление и местната администрация. 

Председател на Общински съвет – Плевен: Мартин Митев

Р е Ш е н и е №168 / 31.03.2016 г., гр. Плевен
ОТнОСнО: Утвърждаване Решение на Коми-

сия, провела конкурс за възлагане на управлението 
на „ДКЦ ІІІ-Плевен” ЕООД, определена с Решение 
№047/28.01.2016 г. на ОбС-Плевен

На основание чл.11, ал.2 от Наредба №9  от 26.06.2000 
г. за условията и реда за провеждане на конкурси за въз-
лагане на управлението на лечебни заведения по Закона 
за лечебните заведения на Министъра на здравеопазва-
нето, т.9 от Решение №047/28.01.2016 г. на ОбС-Плевен 
и на основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация и чл.18, т.1, 
чл.39, ал.1 от Наредба №8 на ОбС-Плевен

ОбщинСКи СЪвеТ – Плевен
Р е Ш и:

1. Утвърждава Решението на назначената с Решение 
№047/28.01.2016 г.  на Общински съвет – Плевен  ко-
мисия, с което д-р Красимир Трифонов е определен за 
спечелил конкурса за възлагане на управлението на „Ди-
агностично-консултативен център ІІІ-Плевен” ЕООД – 
Плевен с обща оценка 5,24 по шестобалната система.

2. Избира за управител на „Диагностично-консулта-
тивен център ІІІ-Плевен” ЕООД – Плевен д-р Красимир 
Трифонов, за срок от 3 /три/ години.

3. Възлага на Кмета на Община Плевен да предприеме 
необходимите правни и фактически действия във връзка с 
взетите решения включително и да сключи договор с д-р 
Красимир Трифонов за възлагане управлението на „Ди-
агностично-консултативен център ІІІ-Плевен” ЕООД – 
Плевен по реда и условията на Наредба №8 на Общин-
ски съвет – Плевен за условията и реда за упражняване на 
правата на собственик от Община Плевен върху общин-
ската част от капитала на търговските дружества.

Мотиви: Настоящото решение е прието на чл.11, ал.2 
от Наредба №9  от 26.06.2000 г. за условията и реда за 
провеждане на конкурси за възлагане на управлени-
ето на лечебни заведения по Закона за лечебните заве-
дения на Министъра на здравеопазването, т.9 от Реше-
ние №047/28.01.2016 г. на ОбС-Плевен и на основание 
чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.18, т.1, чл.39, ал.1 от На-
редба №8 на ОбС-Плевен по предложение  от Комисия, 
приета с Решение №047/28.01.2016 г., с вх.№ ОбС-0011-
3/29.03.2016 г., на заседание на Общински съвет – Пле-
вен, проведено на 31.03.2016 г., Протокол № 06, точка 38 
от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на 
Общински съвет – Плевен.

Председател на Общински съвет – Плевен: Мартин Митев

Р е Ш е н и е №169 / 31.03.2016 г., гр. Плевен
ОТнОСнО: Допълване на програма за развитие 

на  „Диагностично-консултативен център ІІІ-Плевен” 
ЕООД, гр. Плевен за 2016 година

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.17, ал.1, 
т.1, т.15 и чл.24 ал.1, т.12 от Наредба №8 за условията и 
реда за упражняване правата на собственик от Община 
Плевен върху общинската част от капитала на търгов-
ските дружества

ОбщинСКи СЪвеТ – Плевен
Р е Ш и:

1. Допълва програмата за развитие на „Диагнос-
тично-консултативен център ІІІ-Плевен” ЕООД, град 
Плевен за 2016 г., утвърдена с Решение №094/25.02.2016 
г. на Общински съвет-Плевен, както следва:

„ Изграждане на система за видеонаблюдение”.  Ин-
вестицията е в размер на 4 000 лв. без ДДС и ще бъде на-
правена със собствени средства.  

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание 
чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.17, ал.1, т.1, т.15 и чл.24 ал.1, 
т.12 от Наредба №8 за условията и реда за упражняване 
правата на собственик от Община Плевен върху общин-
ската част от капитала на търговските дружества по пред-
ложение от ПК по «Стопанска политика и транспорт» при 
ОбС – Плевен, с вх.№ ОбС-0277/29.03.2016 г., на заседание 
на Общински съвет – Плевен, проведено на 31.03.2016 г., 
Протокол № 06, точка 39 от дневния ред, и е подпечатано с 
официалния печат на Общински съвет – Плевен.

Председател на Общински съвет – Плевен: Мартин Митев

Р е Ш е н и е №170 / 31.03.2016 г., гр. Плевен
ОТнОСнО: Закупуване на идеална част от имот с 

идентификатор 56722.652.610, с площ 10 947 кв.м., на-
ходящ се в град Плевен, ул.”Гривишко шосе”№14

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 
от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл.33 от Закона за собствеността, , чл.34, 
ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.5, т.2, чл.6, 
т.1 от Наредба №7 на Общински съвет – Плевен 

ОбщинСКи СЪвеТ – Плевен
Р е Ш и:

1. Да не закупи идеална част от имот с идентификатор 
56722.652.610, с площ 10 947 кв.м., съставляващ парцел 
ХVІ, кв.618 по регулационния план на гр. Плевен, с ад-
рес ул.”Гривишко шосе”№14 град Плевен, за сумата от 
340 889,58 лева без ДДС.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основа-
ние чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, 
чл.33 от Закона за собствеността, , чл.34, ал.2 от Закона 
за общинската собственост, чл.5, т.2, чл.6, т.1 от Наредба 
№7 на Общински съвет – Плевен   по предложение  от 
Георг Спартански – Кмет на Община Плевен,  с вх.№ 
ОбС-0286/30.03.2016 г., на заседание на Общински съ-
вет – Плевен, проведено на 31.03.2016 г., Протокол № 
06, точка 40 от дневния ред, и е подпечатано с официал-
ния печат на Общински съвет – Плевен.

Председател на Общински съвет – Плевен: Мартин Митев
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те, сред които е бил Иво Андреев-
футболист в „Белите орли”, пред-
лагат на Дойбих да организи-
рат футболен турнир и в него да 
се включват отбори от България, 
Македония, Босна и Херцегови-
на, Португалия и един сборен. 
Иво става голмайстор на турнира 
с девет попадения и българите по-
лучават купа за първото място. В 
пресата се говори за феноменал-
ната задна ножица, с която той е 
вкарал един от головете. 

През 2006 година във футболен 
турнир за юноши старша възраст  - 

1988-1989 г. са участвали отбо-
рите на „Белите орли”, „Кайзерс-
лаутерн” и „Дейвънпорт”. Първа-
та среща от турнира е между „Бе-
лите орли” и „Кайзерслаутерн”. 
Домакините са победили с 5:3 
след изиграни две полувремена 
по 30 минути.  

През май 2010 г. в рамките на 
празниците на Плевен 

ротарианци от клубовете от двата 
побратимени града, чието сътруд-
ничество е от години, отново по-
сещават Славяново, за да открият 
нова детска плащадка. Две години 
по-рано дружеството “Помощ за 
Славяново”, в което активно уча-
стват германските ротарианци, е 
трансформирано в Дружество за 
международно сътрудничество 
между България и Германия.  Ро-
тари клуб „ Плевен Центрум” и 
Ротари Кайзерслаутерн подписват 
договор през 2008 г., който дава 
възможност да се кандидатства с 
международни проекти пред Ро-
тари интернешънъл. Тогава рота-
рианците обявяват, че ще помог-
нат в реализацията на проект на 
Кайзерслаутерн за изграждането 
на детска площадка в Славяново. 
4 000 евро е осигурила германска-
та страна.

мястото на въжето, което свързва-
ше досега нашите градове” – за-
явява на церемонията Бернхард 
Дойбих. 

Плевенска делегация е на 
петдневно работно посещение в 

кайзерслаутерн през 2000 г.,
 начело с Найден Зеленогорски, 
която включва Георг Спартански, 
председател  на Общинския съвет, 
зам.кмета д-р Валентин Матеев, 
д-р Иван Наков, директор на Ди-
рекция „Здравеопазване”, Рали-
ца Веселинова, протокол и меж-
дународна дейност, доц. д-р Кой-
чев и доц. д-р Горчев от ВМИ. Во-
дени са разговори за инвестиции в 
Плевен – инфраструктура, иконо-
мика и здравеопазване. „Взаимо-
отношенията между двата града 
се изкачиха на ново, съвсем дру-
го ниво”, казва след посещението 
Найден Зеленогорски. Тогава е ре-
шено и договорът за сътрудниче-
ство и побратимяване между два-
та града да бъде подписан при по-
сещението на Дойбих в Плевен. 
на 14 май 2001 г. в заседателната 

зала на Община Плевен е 
подписан договорът за взаимно 

сътрудничество между двата 
побратимени града. 

„За девети път съм в Пле-
вен. Чувствам се като у дома си. 
Градът се е променил и посоката 
е правилна” ,  казва Дойбих. Кла-
узите на договора предвиждат ак-
тивно сътрудничество в усъвъ-
ршенстването и развитието на де-
мократичните форми на управле-
ние, в търговията, икономиката и 
строителството, в науката, изку-
ството и опазването на околната 
среда. 

същата година в кайзерслаутерн 
гостува делегация, която представя 

културните традиции на Плевен. 
Ученици от Национално-

то училище по изкуствата „Па-
найот Пипков”  изнасят концерт. 
Два концерта представя Север-
няшкият ансамбъл. Състезатели-
те по спортни танци Лора Крае-
ва и Драго Балински демонстри-
рат танцови умения. Подредена 
е изложба на школата по керами-
ка на Вяра Савова. В рамките на 
дните майстор-готвачът Асен Ан-
чев представя българска кухня и 
селекция от плевенски вина. 

на голям успех се радва 
Плевенският драматичен театър, 
който гостува в Кайзерслаутерн с 
пиесата „Черна приказка”. „Много 
внимание и добронамереност по-
лучихме при гастрола в Германия. 
Начинът, по който е приет спек-
такълът, ни кара да се почувства-
ме горди и успяхме да докажем, 
че в Плевен има чудесни творци, 
които могат да мерят равностой-
но сили със западните си колеги”,  
казва след завръщането дирек-
торът на театъра Илко Иларионов. 

През м. май 2002 г. делегация 

от Плевенска община участва 
в германия в международна 

конференция „град без граници”. 
В разговор с партньорите от 

САЩ, Португалия, Великобрита-
ния, Дания, Босна и Херцегови-
на и Япония е обсъдена възмож-
ността да се създаде мрежа на  
градовете-партньори.  
През 2003 г. за Празника на Плевен 

кметът найден Зеленогорски 
връчва ключа на града на 

Бернхард дойбих и той става 
Почетен гражданин на Плевен. 
„Навършват се десет години от 

сътрудничеството между двата 
града. Г-н Дойбих беше генератор 
на този процес за осъществяване 
на идеи”, заявява на церемонията 
Найден Зеленогорски. 

контактите между двата града 
продължават с пътуване от 1 до 
4 октомври 2004 г. на българска 

делегация в кайзерслаутерн. 
От немска страна на общината 

е дарен противопожарен автомо-
бил, който е предоставен на реги-
оналната служба „Пожарна и ава-
рийна безопасност”-Плевен. По-
стигната е договореност за обмен 
на студенти между Медицинския 
университет в Плевен и висшето 
училище в Кайзерслаутерн. 

От 8 до 15 август 2005 г.     
плевенска група 

участва в Световните дни на мла-
дежта в Кайзерслаутерн, които са 
част от Международните дни на 
католическата младеж. Участни-
ците са посетили забележител-
ности в града и стадиона „Фриц 
Валтер”, на който се играят ма-
чове от Световното първенство 
по футбол. При вида на голямо-
то спортно съоръжение, българи-

взаимоотношенията между 
Плевен и кайзерслаутерн 

датират далечната 1999 година, 
когато ръководството на Община 
Плевен с кмет Румен Петков под-
писва Свидетелство за побрати-
мяване между двата града. Заве-
ряват го с подписите си Главни-
ят кмет на Кайзерслаутерн Берн-
хард Дойбих и временно изпълня-
ващият длъжността кмет на Пле-
вен Цветан Меченски. ”С подпис-
ването на този документ се узако-
нява побратимяването между два-
та града, пише в свидетелството. 
С това ние засвидетелстваме не 
само нашето приятелство, от днес 
ние се задължаваме да работим за 
поощряването на контактите меж-
ду гражданството от двата побра-
тимени града, а по този начин да 
дадем своя принос и за запазване 
на мира и дружбата между наро-
дите ни.” В официалния документ 
още е записано, че ще се работи 
във всички области на живота – 
културната, социалната, икономи-
ческата и спортната сфера. „Днес 
ние изграждаме цяла мрежа на 
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плевен и кайзерслаутерн с 
15-годишно партньорство

По повод навършването на 15 години от сключването на официалния договор за партньорство 
между Плевен и Кайзерслаутерн, кметът Георг Спартански и заместниците му Стефан Милев и 
арх. Невяна Иванчева бяха на работно посещение в Германия. „Визитата имаше за цел да активи-
зира дейностите с побратимения ни град, които бяха замразени в последните няколко години. Раз-
говаряхме с кмета д-р Клаус Вайхел за реализиране на културни проекти, свързани с изложби, му-
зика и със социална насоченост. Посетихме комунално предприятие за обработка, преработване 
и обезвреждане на отпадъци, тъй като се нуждаем от опита на немските ни партньори в тази 
област. Плевен тепърва построи депо за твърди битови отпадъци и за нас и екипа ни, включващ 
заместник-кметовете по строителството и по европроектите, беше важно да видим на практи-
ка работата на подобно предприятие”, каза кметът Георг Спартански.   Програмата включваше 
още работна среща с Главния кмет на Кайзерслаутерн, посещение в Центъра „Европа директно”, 
Центъра за професионално обучение и технологии към Камарата на занаятчиите. В  малки пред-
приятия в регион Пфалц, получихме информация за дуалната система на професионално образо-
вание в Германия, за проекти за мобилност и други.

Очаква се делегация от Кайзерслаутерн да посети Плевен по повод Празника 15 май. Покани за 
участие в тържествата са изпратени и до другите побратимени на Плевен градове.

Хроника на едно партньорство
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привличат кандидат-студентите към висшето ни училище

- Проф. Томов, започна канди-
дат-студентската кампания в Ме-
дицински университет – Плевен. 
Какво ще е по-различното в нея 
през тази година?

- Продължаваме със стартирала 
още през миналата година идея. Тя е 
осмислена от нас и й се придава все 
по-голямо значение. Става дума за 
провеждането на целогодишна кан-
дидат-студентска кампания. При-
съствието ни на различни форуми,  
медии и изяви, прави университета 
ни популярен. За втора година поред 
провеждаме и кампанията „Универ-
ситетът гостува в училище”. И ако 
до сега това бе само в училищата в 
Плевен, то сега изнесохме кампа-
нията в елитни учебни заведения от 
Централна и Северна България. На-
правихме такива срещи в Ловеч, Ве-
лико Търново, Видин, Монтана и 
дори в Добрич. Най-интересното е, 
че в тези мобилни групи участват не 
само административен персонал, но 
и преподаватели и студенти от кон-
кретния град или завършили учи-
лището, което посещаваме. Този ни 
подход се приема много радушно и 
води  до много интересни контакти 
с учениците.

Проведохме и традиционния 
Ден на кандидат-студента, като раз-
нообразихме инициативите. Освен 
срещата с преподаватели, разясня-
ващи изпита по биология и химия, 
този път ние представихме 15-ми-
нутен филм за Плевен и за Меди-
цинския университет. В него пока-
захме както града ни, така и акаде-
мичната общност, и университета. 
Проведохме и викторина по биоло-
гия, в която раздадохме стимулира-
щи награди. За първи път през 2016 
представихме и нещо новаторско. 
Показахме как лекар и операцион-
на сестра зашиват рана. Разбира се, 
ползвахме за манипулацията трена-
жор. И това се прие с изключител-
но любопитство от страна на кан-
дидатите за студенти. Зала „Гален” 
бе препълнена. Тя е със 140 седя-
щи места, а имаше поне 200 чове-
ка, което показва огромен интерес 
към нас и висшето ни училище. А с 
демонстрацията ние имахме за цел 
да популяризираме качествата на 
нашия университет и ползата му за 
социалния живот. 

- безспорен факт е, че за пле-
венчани и хората от района Ме-
дицинският университет е по-
знат. По-интересното е да ни ка-
жете какво ви питат в по-отдале-
чените места – велико Търново, 
Добрич, видин...?

- Кандидатите ни за студенти 

се интересуват най-много дали ще 
имаме факултет или само обуче-
ние по фармация. Това показва, че 
вървим в правилната посока. Дру-
го, което вълнува младите хора, е 
начинът, по който ще бъдат обуча-
вани. Сегашното поколение е на 
„ти” със съвременните технологии. 
И учениците се впечатляват, че за-
лагаме на интерактивното обучение 
- от въвеждането на телемедицина, 
роботизирана хирургия, 3D обуче-
ние. През миналата година напра-
вихме две пилотни триизмерни обу-
чения, като на второто поканихме и 
ученици. Зала „Амброаз Паре” бе-
ше претъпкана от желаещи да ви-
дят демонстрацията на операция в 
3D формат. Това привлича ученици-
те да кандидатстват след завършва-
нето си при нас. Знаете, че сега има 
демографска криза и кандидатите за 
студенти намаляват. С гордост мо-
га да кажа, че в нашия университет 
те се увеличават. През миналата го-
дина желаещите бяха 4:1, а тази го-
дина очакваме още по-голям инте-
рес. Това се дължи на премерената 
ни целогодишна кампания и на ино-
вациите, които предлагаме. 

- Разкажете ни за специално-
стите - започнахте с фармацията. 
Какъв ще е приемът през новата 
учебна 2016-2017 година?

- Традиционно през новата учеб-
на година няма да има промяна ни-
то в броя на специалностите, нито в 
броя на местата. Не предвиждаме и 
промяна на таксите за обучение. То-
ва е продиктувано от две обстоятел-
ства – демографската криза и про-
мените в Закона за висшето обра-
зование, където съществена е про-
мяната във финансирането на ВУЗ-
овете. Заявили сме 394 места, от ко-
ито 294 са редовна и около 100 са 
задочна форма на обучение. Меди-
цината е с 90 места и с опция за пла-
тено обучение. И тук през минала-
та година за първи път се записаха 
рекорден брой български студенти – 
30. До сега в платеното обучение са 
били до 10. 

Няма как да не спомена, че сме 
предвидили да приемем и 30 сту-
денти по специалност „Магистър- 
фармацевт”.

- Разкажете ни за новата спе-
циалност – „Фармация”. Колко 
остава до акредитацията и нача-
лото на обучението?

- На финалната права сме. След 
дълги перипетии имаме две успеш-
ни акредитационни процедури – за 
разкриване на основно звено Факул-
тет по фармация, а другата – за спе-
циалност в регулираните професии 

- „Фармация”. Това са две различ-
ни акредитационни процедури. До-
кладите за разкриването на факул-
тета влязоха в Министерски съвет и 
от началото на март имаме положи-
телно решение и от там. Народното 
събрание също взе решение за раз-
криване на факултета, затова и обя-
вяваме официално прием. Капаци-
тетът, който Националната агенция 
за оценяване и акредитация (НАОА) 
ни дава е 300 студенти за целия 5-го-
дишен курс на обучение, но ние ще 
стартираме с 30, за да не направим 
фарстарт с балансировката. 

Няма как да не спомена, че има-
ме вече и база. Сградата за факулте-
та ни е на финален етап. Предстоят 
обществени поръчки за обзавежда-
не, оборудване и вертикална плани-
ровка. Фактически сградата няма да 
ни е необходима за първите две го-
дини на обучението, но ще я имаме 
до началото на новата учебна годи-
на. Осигурихме хабилитирани и не-
хабилитирани преподаватели. Има 
и желаещи от бакалавърските ни 
програми да продължат обучение-
то си. Бъдещи кандидат-студенти за 
нашия факултет са и учениците от 
ПГ по електроника и химични тех-

нологии от паралелка „Технология 
на фармацевтичните и парфюме-
рийно-козметични продукти”. Има 
и заявени инвестиционни намере-
ния за Плевен и региона от голям 
фармацевтичен производител, като 
така на практика ще затворим цикъ-
ла – средно – висше образование – 
реализация на кадрите. 

- Дуално обучение в действие.
- Да. 
- Разкажете ни малко пове-

че за иновативното 3D обучение. 
Преди време то предизвика ин-
терес и дори фурор, но после ин-
тересът като че заглъхна. Как-
во се случи с това обучение и ко-
га предвиждате да го стартирате?

- Наистина позаглъгнаха не-
щата, защото трябваше да осмис-
лим формата, под която да старти-
раме. Все пак, това е сериозен про-
ект с модерно съвременно техноло-
гично решение и не трябва да под-
ценяваме финансовата част. Затова 
го разделихме на две. Премина об-

ществената поръчка и сега умува-
ме за внедряването на първата част 
на софтуерния продукт. Ще го мон-
тираме в зала „Амброаз Паре”. Об-
съждаме с фирмата, която е българ-
ска, детайлите. Залата на Телекому-
никационния център ще се превър-
не в 3D студио за обучение. Пла-
нираме да започнем първоначално 
обучението по хирургичните спе-
циалности и по анатомия. Защото 
е лесно със съвременните техноло-
гии едно тяло да се сканира изцяло 
и образът да се превърне в 3D-фор-
мат. Има системи, които пресъзда-
ват операционни маси. На виртуал-
ната операционна маса можем да 
вкараме образ на пациент с опреде-
лена патология и на него ще се опе-
рира. На първо време предвиждаме 
образа да е двуизмерен, но ще рабо-
тим да стане триизмерен. 

- Къде в българия има така-
ва „маса”?

- В България няма никъде. В 
развитите университети и страни 
не съм правил целенасочена справ-
ка, но мисля, че също няма. Подоб-
на виртуална маса съм виждал в Ка-
толическия университет в Мурсия, 
Испания, но тя беше за целите на 

обучението по анатомия и предста-
вяше само едно тяло. На нея пред-
виждаме да е пациент, с точно оп-
ределена патология и да се просле-
ди какво може да се случи при оп-
ределена манипулация. Тази инова-
ция ще е любопитна както за сту-
дентите, така и за ученици с афини-
тет към анатомията.

- Кога стартира обучението в 
залата?

- Надяваме се до края на май да 
е монтирана апаратурата. Това ще 
ни позволи през октомври, когато е 
поредната Студентска научна кон-
ференция, да направим демонстра-
ция и да впечатлим нашите гости от 
страната и чужбина. 

- и сега за кандидат-студент-
ските изпити. Какви ще са те та-
зи година? имахте и тук новатор-
ски подход?

- До миналата година използва-
хме нюанси от преди години. Тога-
ва изпитът се правеше с развиване 
на тема. Така се ограничаваха деца-

та да научат материала и да го въз-
произведат. И този, който механич-
но най-добре го пресъздава - успя-
ваше. Учителите също работеха ка-
нализирано, акцентирайки на опре-
делени теми за прием. Нашата идея 
е да разчупим рамката и да създа-
дем друга методика - тестово изпит-
ване. Но тук е различното – имаме 
тест със свободни отговори, в кои-
то кандидат-студентите представят 
своето мислене и тестове, които не 
са еднозначни, а с повече отгово-
ри. Така разбираме кой мисли и кой 
пресъздава конкретната ситуация. 
В изпита по химия също са заложе-
ни тестове и задачи.

- По време на Седмата годиш-
на среща по минимално инвазив-
на хирургия, провела се в края 
на февруари тази година в Хавай, 
Сащ, сте избран за Междунаро-
ден делегат на Световната асо-
циация по лапароскопска хирур-
гия. Разкажете ни за участието си 
във форума и за функциите си ка-
то Международен делегат?

- През февруари в Хонолуло, Ха-
вай се проведе поредната конферен-
ция на Американската асоциация по 
лапаро-ендоскопска хирургия и с 
проф. Григор Горчев бяхме покане-
ни като лектори. Присъствах само 
аз, а той ще бъде през септември в 
Бостън, за да изнесе лекция. Новото 
тази година е, че за първи път се де-
легират права на лектори от различ-
ни региони да популяризират рабо-
тата на асоциацията. Ние получи-
хме сертификати за Международен 
делегат и от нас се изисква в стра-
ната и региона (в случая Югоизточ-
на Европа) да популяризираме рабо-
тата на асоциацията и инициативи-
те й. Българската асоциация по ми-
нимално-инвазивна гинекологич-
на хирургия е приета за асоцииран 
член. А това, че съм поканен за деле-
гат е огромна чест и отговорност, за-
щото ще представлявам една от най-
големите асоциации по минимално-
инвазивна хирургия, въобще. Явно, 
с нашите скромни усилия да попу-
ляризираме роботизираната хирур-
гия, сме впечатлили много колегите. 
Тази година в Хавай имах две пре-
зентации. Първата бе културна. Тя 
представи България, Плевен и Уни-
верситета. Към нея имаше огромен 
интерес и възбуди желание за посе-
щение в страната ни. Колега от Мек-
сико директо заяви желание да бъде 
обучаван в наш Уъркшоп. 

А презентацията ни за усложне-
нията в роботизираната хирургия 
предизвика също невероятен инте-
рес. Добре известен е фактът, че по-
вечето хирурзи не показват услож-
ненията си. А този, който ги по-
каже, предизвиква интерес. Тако-
ва е мисленето на лекаря. А всъщ-
ност идеята е, че лекарят се учи от 
усложненията си. Затова и използ-
вах една сентенция – „Учете се от 
грешките на другите, защото живо-
тът ви не е толкова дълъг, за да ги 
направите всичките и да се научи-
те сами от тях”. И това беше моето 
послание към колегите.

 

На прага на кандидат-студентската кампания 
сме. Дни преди Световния ден на здравето – 7 ап-
рил, разговаряме с ректора на Медицински универ-
ситет – Плевен проф. д-р Славчо Томов за интере-
са от страна на българските и чуждестранните 
кандидат-студенти към висшето училище в Пле-
вен и за новостите, които предлага то за обучение 
и квалификация на бъдещите медици. 

Проф. д-р Славчо Томов, д.м.н., ректор на МУ - Плевен:


